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ΠΙΡΝΙΑΒΕ 

ΒΟΜΡΤΙΒΙΚ ΕἸ ΤΥΡΙΒ ΟΘΑΒΟΙῚ ΤΑΌΟΘΗΝΙΤΤΙΙ. 

1843. 



τ αΐχε, ταν ἯΝΙ ρα οἰ ἀπέ 8: ἀυταναι 

ἤν τς" Ι ; εἰν ὙΣ ἡ: ; 
Ἷ 

οὐκ γα τὰ Κλ» ὀὐτίσὰ 

ἐπρδιν το τασσ κι κεν ἦς 



508 

ΑΥΘΟΒΤΙΒΒΙΜΙΒ ΒΟΝΙΝῚΝ 

ἘΡΙΡΕἊΚΊΙΟΘ ΑΓ ὙὉ 5.8 ΟΠ’ 

ΒΕΘΕ ΒΆΑΧΟΝΌΜΝΜ 

ΕΤ 

ἘΠΙΌΒΕΙ ΟΘ Οὐ 

ΚΕΘΕ Βοκυββοῖῦπν 

ΡΟ ΒΕ ΒΕΔ ὙΘ ΛΑ ΕΣ ΟΡ ΤΑ 

ΕΙΟΒΕΝΤΙΒΒΙΜΙ5 



ΘΟΈΞΕΘΕ. 5 ΓΕ ΔΌΒΕΘΕΘ 

ἸΙΘΝΕΝΒΘΙ Ἐπ ΡΟΝ ΒΕ 

ΙΝ ἘΥΑΝΘΈΠΙΕΙ ἘΕΠΙΝΤΕΘΕΒΑΤΙ 

ΠΟ ΟΝ ΘΝ 

Α 

ΜΆ ΞΡ) 

ΜΑΘΟΝΟ ΒΑΧοΟΝυΜ ὯΌΟΘΕ 

ΑΥΝΤῈ 

ΗΟΝΑΝΝΟΝ ΤΒΕΟΘΕΝΤΟΝ 

ΠΕΒΙΟΑΤΙΒ 



ΤΕΚΊΙΟΝ ΠΌΡΟΝ ΒΑΒΟΌΠΑΚΕΝ 

ΙΝ ΒΡΕΜΝ 

ἈΛΕΤΕΆΛΝΑΕ ΌΟΘΟΙΒ ΕΥ̓ΛΑΝΘΈΠΙΟΛΕ 

ΝΤΕΒ 

ΑΙΌΜΝΟΒΕΝ ΕἸ ΝΌΝΟ ΕἘΤ ΟἿ ΒΌΘΕΌΝ 

ΡΙΑΝ ΟΟΝΟΘΟΒΑΤΟΌΙΤΑΤΙΟΝΕΝ 

ΟΟΝΟΕΙΕΒΒΑΝΤΙΒΟΒ 



ΗὔΝΟ ΠΙΒΆΌΝ 

ΝΤΌΌΙΙΝ Κ50 ἙΝ ΙΝΤΑυΚΑΤΟΝ 

ΘσΟΑΒΟΙΤΝ ἘΕΙΒΕΗΙΟΙ͂Ν ΑἸΘΤΙ ΤΌΝ ΝΟΒΒΕ 

ΡΟΆΛΤΑΝΟΒ 

ΜΑΒΊΤΙΝΙ ΤὺὔὐἰΤΉΕΒΆΙ ΝΕΡΟΝΞ. 



ἘΒΘΙΤΟΒΙΒ 

ἘΡΙΒΥΤΟΙΑ ΠΙΤΤΕΒΑΆΚΙΑ 

Αἢ 

ΨΙΕΌΝΥ ΘΟΕΝΕΠΟΝΙΝΝΙΜΌΝ ΕΤ ΠΙΝΤΕΙΝΝΙ ΜΌΝ 

ΒΕΙΘΕΒΙΟΜ ΑΠΒΕΚΤΌΜ ΡῈ ΤΑΝΟΕΝΝ 

θ. ῬΠΙΠΟΒ., ἈΕΟῚ ΒΑΧΟΝΌΜΝΜ ἃ ΟΟΝΒΙΜΙΒ 

ΙΝΤΙΜΙΒ., ΟἈ. Υ. α. ΕΟΥΙΤΕΜ ΕΤΟῸ. 

ΑΙΒΕΆΤΙ ΒΑΧΟΝΌΜ ὍΠΟΙΒ ΒΕΘΟΤΟΒΕΝ 

ΜΑΌΉΙΤΙΙ ΜΆΑΘΝΙ ΡΒΑΒΟΟΝΕΜ 

ΥΙΑΌΜ ΠΙΤΤΕΒΑΤΙΒΒΙΜΌΟΜ ΨΕΤΕΒΕΜ ΒΑΥΤΟΒΕΜ 

ΕΤ ΑΜΙΟΥΜ. 

Αυοά δ4 ΤΕ, γἱκ Εχιμιπ, πππὸ Πἰθτιιτι τα (6Π-- 
ἄτη ραίαν!, φα δ] ΟΠ. 118 δύ 10 Π160 ροΓροΟ ἔτι]. Δα] 
ῬΟΠΙΖαΘ οοηϑι}|6. 5010 διιίθμη ΤῈ, 51 {16Π} 811ππΠ|. 8η11- 
{πδιτὴ {ΠΟ ΓΔΓ ΠῚ 6556 ὉΠ Δη |55] πη Τὴ, οὗ Π0556, ἀΠὶ 
ΤΏ]Π] Οαγδ6 [1556 ΡίΟΙ ΘΠ ΔΘιΙΠ)., ΠΘ6 6 ̓ σἸατ Τ26 Ζαϊο- 
4αδιη Πάθ6 6, {110 ΔΗ ΪΠΊ11Π) ΠΊΘΙ11 ΟἾΆΓΙΙ5 ΤΊΒΙ ῥαϊοία- 
ΟἰδΠ.., (18Π| 51 ΟἸΓἃ5 ΠΊΘΔ5 ΤΌ0 1[Π ΘΥΘΙΏΙΟ ἀδροηδγη, 
οἵ, σαση} 560 Π0115 ον η 5611 οἵ ᾿Π {6 ΓΆΓΊΠῚ ῬΓΔΘΒΙΙΔΓΙΒ ἃ 
ΜΙΔΌΡΙΟ Τῦο ἀαυοπάδμῃ (θα οδ{15 ΠΠ γα μη ρὶθ ἸΠβοΓΙρ58- 
ΤΠ, ΟΡΕΓὰΘ Ρἰεἰαίβαιι ΤῈ Πιθ86 ΒΡΟΠΒΟΓΘΙΏ [Δο18}}, 
Βαίαϑ 1 ἸΡ51115 ῬΓΙΠΟΙΡΙΒ ΔΘϑ πη δίογ ΠῚ ὙΘΓΙΒΒΙ ΠΊΠΠ. 

ΡίοΙθιη861 δπιίθηι (ἀθοστδρϊα, αἰπι προ ]θοία, ΠΟΥ 1551- 
ΤῊ15 ἰθΠΊΡΟΓΡτι5. πηι] ογιιτὴ ϑίι1α οΟΠΟΙΐαγα ΟΟΘρΙ οἵ 
ΤΑΓΘΒΘΟΘΠΕΙθι15 ΘΧΘΙΩΡ ΔΙῚ 115 ΘΟΠΊΡ] Τα ἢ] ΤηουθΓΘ (6851- 
ἄογτα. Οὐθὰ5 4] δἰ βίδοογα υϑὶ]θί, οἱ ψαυστῃ ἄὰο 



ΨΙΠ ἘΠΙΤΟΙΒΙΒ 

ῬΟ(ΙΒΒη1Π} βρθοίδη ἃ 6558 ἀρραγογθί, αὖ, 400 ΡΠ ΓΙ θτι5 
1118 ΒΘ. ΡΘΓΙΟΓ ἢ) ΘΙ ογιιμ νι (15 σοπίδπιι παίϑ Θ5ϑθί, 60 
ποῦ ΘαΙ(0 ργοαιγοΐ θη δίϊογ, δὲ {πὸ Ρ᾽ ασ τὴ νο πη - 
ἰαί! 5 Θχροίογοίαν, 60 δϑβϑί ραγα Ί]ΠΟ0Γ: Θ9Ὸ αἰι85 661- 
(οη65 Ουτᾶπ485 6556 ριιΐϑν], ὈΓΪΠῚΟ ΠΉΠΟΥΘΙΩ Δ᾽ (θΓΔ ΠῚ, 
4τι86 ΟΥ̓ΔίΙΟΠ6Π) Βογίαηᾶ δα! ]οη6 ραγρ δ ογθη] δα πηοίο 
(ἀγϑθοουιμη ΠΟΙ Π11ΠῚ 1Π6106 ΘΟΠΙρΙθοΐθγθίπιγ, 8] ΘΓ 8 ΠῚ 
ΤΙ ΓΘ ΠΥ, ΟΌΠ5 ογαΐϊο (ἀγαθοᾶ 8 ΘΟ Ρ] αΥΠτ1Π1 ΟΟΘΙΟΙΙ 1 
Πάδη Ρ]δη6 ΠΟΥ]5 βία [15 γοαϊ ηἰθοταΐα, [Π{ 6 56 68 [,α{1- 
ΠΙ5 1{Ππ5ἰγαΐὰ οἱ ἀρραγαῖιι ογ 100 1πϑίγιιοία ΘΟ] Π]ΘΠΐΔΙΙ 
ἸοθῸ ΘΟρΙΟΒΙΟΓΘ πὶ ̓Πα] θη 1, ΠΠππη, {6 ηὶ ΖΘ Π 1115 ΠΊΘτι5 
ΒΘΓΟἢΠΘη515 ΔαΟΓΠΔΠ ΠῚ 1Π 58 Βαβοθρογαΐ, οἷ (1185 
Θθοσγαρἢ 085 Πα ογοί σομ 65. ΑΘ τλδί ΓΘ ἢ] Τυϊάθμα 
ΠΡτάγ 5 αΥΌ15 ποβίγαθ ΟΠ ϑ ββιηγι5., (1 16] πγὰ5 ἀπὶ- 
Ῥγοβιαβ Βαγίῃ, πη α! Πρ 1οἱ ΟΥΠ ΘΠ ΘΘΠΘΙῸ Δι θὴ- 
(ΠῚ ᾿ΠΠρΡΘΗΒΙΒ6 16 5115 ΔρρΑΓγα Πα ΔΠῚ 1η 56 ἙἀΘβαπηρϑιῦ. 
Αα 4αδηι ΦΖαΌΠη ΤΠ] ΔΙ]ΟΙΈ5. ΠΠΆΙΖΒ ΘΟΡΙ86 ΟΟΠ γα μηδ 6 
οϑϑθηΐ, δὖ 4Ζιιὰθ οθϑβϑθηΐ ᾿58] ΠΟ ὈΓΘΥῪΣΪ ἰΒΠΊΡΟΥΘ ρΟ8586 
ΘΟΠΠΟΙ γ] Δ γθηΐα : ΤΠ] ΠΟΥΒΠῚ ἃηΐθα ΘΠ} 6 Γ6 γἹΒ ΠῚ Θϑΐ, 
ΤΠΘ ΠΟΥ ΒΘΡ Δ ΠΟΥ ΠῚ ΟΟΠἰΔΘΊΟΠΘ 5ο] αΐᾶπι, ΦμΙΔΟΙΙΠῚ 
ΟΟ1]8015 ῬΓδθίθυ' ΠΊ605 8115 ΘΟα  ΟΙ θι15 [80 1}Ππ5 αἰ ίθγα δα το 
Ρδγδγθίαυ,, οἵ {πϑηη τη Χ]ΠΊ8 Ρίο]ΘΠγ860 511ἃ ΥἹΠΟἸΟΔΓΘΙΠΙΓ 
ΟΥΑΙΙΟ. ΔΜΙΠΟΓΘΙ γϑθιῸ, ἴῃ αὐᾶ Θπγαπα ΜΟΠΕΪΔΙΘΟΠΙΪ 
ΘΟ] 6. ΘΟ Ιο15 (ΟΙΒ]]η]ᾶηᾶ δὲ ἀπΟΓτ1ΠΔ Ὗ αἰ ΙΟΔ ΠΟΙ 
Ῥδ]α που πι 6116 Γι Ρ5ΙΘΠΒΙ αἰ οοηβίμπογᾶπη, πδαα Ἰηνο 
ΒΑγίῃϊο Ὀοαίπ5 (ΔΙΌ[π15 Τ᾽ ΔΙΙΟΙ  Π1Ε1π|5 οἱ ροβί 6115 ΠΟΤ ΘΓῚ 
ΠΙΠῚ5. ργδθβίϑη ΠἸ55ΊΠτι5 {Υ̓ΡΙΒ 51.115 ΘΧΒΟΓΙ ΘΙ ΔΘΌΤΘΒΒΤΙ5 
δγαΐ, {πη ὙΠ] ΓΟ π15 ΒΌ ρου θη, βα [ΟΠ ΘΠῚ ΠΊΔΙΟΓΘΠῚ 
να σα δαογίαβ. πὸ ἰδοίμμη δϑὲ, τί, Ῥγδθβουί τα 
Βομηδηόγιιπ ΕἸΟΓΘΠ ΠΟΙ ΠΊπ6 ΟΟαΙοιπ ΘΟ] (ΟΠ 65 
ΟΡΡΟΓΙΘΏ5, δχβρθοίδηπτη ραΐδγομῃ,, απ8πιὶ 118 Ἰηβ{Π{π|1 
ΟΡΘΕΙΒ ΓΔίΙΟΠ 6 ΠῚ ῬΟΥΒΘ ΘΓ ίμγ, οἵ, Φα πὶ ΟΡΘΓΔΠῚ Τ]6Δ ΠῚ 

ὨΟΠ 5ἘΡΟΓ  ΔΟΔηΘΔΠῚ, 5684 ΘΟἀ!οα ΠῚ ῬΔΙ ΒΙΘΠΒΙ 111, ΕΠ 005 



ἘΡΙΒΘΊΤΟΙ,Α. ΙΧ 

ΘΕ 4π| 1116 πἰὐὶ οοΘροῦϑί, δ. Χ11115 Π1615., ΚΘ ΡΒΟΙΗΙ οἱ ΕἾΧΕ 
δίπα!ο ρϑγύ 5 ΘΘίθΓ 5418 5. 0511115 ΘΟΠΊΤΊ 0115 ΤΙ ΠΟΓΡῚ5 
4Ζυοσαθ ἴῃ ΘΠ ΠΠΟΠ5. ἀΒῸΠη ΟΡῸΒ5 6556. ΘΟΘ ΠΟΥ ΒΒΘΙῚ: 
Ἰαπῖηα5 ΤΑΘΟΠ ΙΔ η85., ΦΕΠΡθῈ15. Ρ6. ΑΙ ποῖ ἰδ ΔΠΠΟΒ5 
ἀπιδίίοι ΟΡΘΓΙΒΠὈΓῚ 1ΠΒΟΓΙΡί! ογδηΐ, ΓΘΘ Θ᾽ ΠΟΒΟΘΙΘ Ρ] ΔΘ 
80 Ρ]ΠΓΙΠΩ1Β 1Π ΙΟΟ15 ΟΥ̓Δ ΙΠΟΠΘΙᾺ 181 ΠΙΠΟ ΓΘΟΘΠΒοσθ. [Ι|π 
400 Πογὶ ποη ροίαϊδ, 4α1π πη} {15 1ῃ [0015 ἃ ἘΒΒΘΠΕΙΘη51 
ΘαΙΐοΓΘ αἰββθηΐ "8Π1, [Π Ρ] ΓΙ 15 ΘΟηΒΘη ΓΘ, 5 η48 
ἴίδηη 4 πη} 8115, ἰὰτ Μαηπογίο δα βί!ρα γον, οὐ π5 1118 
516 ΠΟΙ ηΔίϊ, 5106 ΠΟῚ ΠΟΙΏΪηδ[1 ΘΟΠ] ΘΟ 85 [ἢ Τη8 90 
ΟΡΘΙῸ ϑθοουαρηῖοο θροβιίαβ, ρᾶγί! πὶ 1ρ56 αἰίγο,, ρϑγί η΄ 
δυοίονθ ἀγϑβιοῇο γθοθρογαί. ἀροθαϊ, φαοα ἃρραγαίυ 
Μδηποιίδηο (46 400 οἵ. Μαηπορί. αθοσν. Το]. [. Ρ. 168 
5644. οὐ Βρθοίμῃ. δα. πιθδθ ἃ. 1836. Ρ. 9.) 510 ἘΠ Που, 
αἰ, {πππὶ 1Ρ56. οοά]οο5. ΝΟΡΙΒΊ ΘΓ ΘΘΉ 565. ΘΟΉ {1556}. 
41 ΤὨ]ΓΠ Παδηΐαπα Ἰηΐθ 586 αἰβογθρδηΐ, ἃ Νίδηπουίο 
ῬΓΟΓΒΙ15 ἴθγθ Θοη 1505, ἀ6. Ὠογαμη Ἰθοίοηθ πλτ} {0 τθοίΠτι5 
Τα ΘαΓΘ ΡΟββοῖα, οἱ ἀ6 (οἰ 5}1π|ᾶπᾶ ἰθοίίοπθ ΡῈ ΕἾΧΕΣ 
Το γὰ5 ἤθυθπι οουίοῦ. [6 αἰἰββθηίθηα! δαΐοτη ἴοςὶβ δὲ 
ΟΔΙ15515. 8 1185 ἋἸΟΘΓΘ σΟηδ{π|, ΠΟ 6π|ὸῸ οἴη ὙΠ ΠΟΓΟΟ 
Θχροδβία!θηι, {{π| ΠΘΘΌΠΠῚ ΠΉ1Π1 ΔΘ σϑινθυ, βϑα αιιοά 
5010, Ταδηΐιηη ἢ 5. ὙἹΡῚ ἰΔΟΓΙθι15 ΒοπΊ5ι6 ἢ ΕΘ. 15 
ἀΘΡθδΠΊ, 6 4115 ἰΘΠἼ6 6 Π]ΘΔΠΏ Π16 Ὑ]ΔΠΊ [ΠΘΥΘΒΒΙ1ΠΊ 6556. 
δαΐ ἰθνθβ ἀἸβοθάθηι οδιι5585 [1558 βαβριοθίανρ. Α΄ ἴδη-- 
ἴαμα ἃἰροϑῦ, τι ΠηΔΙΟΓῚ5 ΘΟ ΠΟΠ15 ουγαηδθ δΟΉΒ.{Π1Π} 
ΔΌΪΘΟΟΓΙΠ., τὖ, “ΟΠ ΪδΠ) ΘἰΪ8} 8118 ΤῊ]ΠῚ βαρρθοίιηΐ 
ΒΌΛΒΙαΙα, ΠΆΙθ115 τ δι πιθη 86 1 Ἰπίθοτιιη} 1{Πππ|δίγα πα δό- 
6116 σθοοτδρ ἴδ Γδ|10 ΘΟΠΠΓΠΊΔΡῚ {πθαῇ, ἀπ ΠΟΟ ΟΡΤ5 
ΘΟΠΓΊΟΙΟ., ῬᾶΓΘΠῚ ἔα ΓΙ Πα ΟΟΠρδΙ ΘΙ π6 4886 1 ᾿ΡΒΙΙΠ1 
ΘΟΠἤριηθηΐ οἱ δυσθδηΐ. Νϑη 481 τη6 ἀπσθηη βθηᾳθη- 
ἴα, {ππ ἀθγηιιπι 16 Πσθηΐ, αι] 5 Θ0Ὸ Οδιι5515 δά- 
᾿ἀποίμ5 4|1ὰ ΡίοΙΘῃλδθ0 δοσορία γοίθγθη 8 ΘθηΒ ΘΓ, 818 
οὐδ ἀπ ̓α ΓΘΙ ΓΦ ΘΓ. 



Χ ἘΘΠΙΤΟΙΒΙΒ 

[ἡ 80 διιΐθιῃ δα Π10Π6 ΤΙ ΠΟΓΘ ΘΟΙΡΟΠΘηΔδ τι {1181} 
ΓΔΙΙΟΠΘΙ. ἰΠ]ΘΡΙΠῚ, 6851] ΡΘΓ ἰγΓδηβθηη85 ΠΙΟΠΒΙΓΘΗΊ, 
Ῥγΐπιο ἀἰοαπι 4  θ5 Δ ΗΔ] ΠΙΟ 1115 ἀπ 46 4 αομΊ060 115- 
ἄθηι 5ἰπὶ τι5115, ἀθηϊ 6, 4αΟΙΊΟαΟ 1ηδ{Π 6 Γ]Πὶ ΟΡΙΙ5 
ἘΒΌΪΩΙΙΘ ρίαν 1. 

1) Αο ρῥυγιπηαηὶ αα! θη ΠΟΥ πὶ ΤΪῃὶ οοριὰ [απ 
οΟαΙοτα : 

Α. Β. Ῥυοταπιν δεοδηογιιπι, ἃ θυ 5 ππιπθσο 19]. 4}{6- 
ΤΙ 5 ᾿ΠΟΘΡΙΪ, ΠΟΟΓΌΠ ρογρθίπδ οο]]ίϊο Δα ξογιρία δϑὲ 
ΘΧΘΠΡΪο ΟΠ 6 ΠΙ8η0 ὈΙΒ]οἴθοδθ [Πρ516η515. (ὙἹᾺ. 
4186 ᾿ΒΟΓΙΡΒΙ ἴῃ Παϊι5. ΒΡ], (ὑδίαϊοσ. Ναιμηδηη.) 
ΤΟΟ 551 Πγ115. ΘηἸ τ Ἡθυβιπβ, ΤαΪ Ἰῃ Ὑθίθγι ἢ 50}1- 
Ῥίογ πὶ ΤΟΙ Η115 ΒΟπὰθ ΘΧχοι ΘΠ 15 Ὑουβϑίμγ, 
ἩΘΙ ΠῚ ΟΠ]Ο πι60 ἰηἰθγργοίθ Ἰηΐθυτοσϑίιβ ἀθοθη} 1ἢ 
ῬΙΒΠοίΠθοα γαίοαηα οοα!ο65 ἰοηρΘ ργδθϑίδη 551 Π105 
Θχϑίαγθ Τ1}1 Βθυβογιρϑιῖ. [Ὰ6Π1 γϑϑί1 9115 ΟΟ]] 8 10}15 
ΤΠ ρ5ιθηβ15 (46 σα οἵ. Ρίοϊβιη. (θοσν. 1, Π{{Θγαί αι ΓἍ τη 
ΤΩΘ8Π1 Ρ. 9.) ᾿πα!ϊοαν!ῦ ἀπ πη} ΘΧχ 1Π15 ἀπό Υ αἰϊοα- 
Ὧ5 6556 ΘΙΠΠΏ, ΟἸ11115 ΒΟΓΙρΡίατδ Οἴιπὴ 1110 191. ΤΠ ΧΊ ΠΊΔ ΠῚ 
Ῥδγίθη ΘΟηΒΡΙΓΘί, (Δ Π Π8ΠΊ Π]δΘη8 ΠΙΙΠΊΘΙΌΟΓΡΙΕΠΊ 
Ῥᾶτίθ ἀδβε τ. ἑδιηθη α1ΠΠΟΘηΠΟΓΘ, {πιᾶπὶ 5 ]θὰΓ- 
511, Ῥογνϑί! σϑί0Π6 αἸ ΘΠ 551 Π211Π1. 

. Ἀσρροβϑιῖ οχ θδάδῃηγ οο] δίϊοπθ πού 18 σοά!οῖς. Ὀ10]10- 
{ῃθοὰθ ΒαυουἸᾶη86. ΒῸ 1 η66. ΠΟΙ] 8.1} [ἢ ΠΊ8Γ-- 
σἴπθ ῥγοαϊία. (86 ΦαθΠΩ 60 ἰθιηρογθ, 410 οἰ 
Ἠογϑίο δοθθδπι, ὈΙΟρίογ ἀἰϊγθρίοβ οσοάϊοεβ οἰδιιϑᾶ 
εϑϑβϑί, ἤθη 4|1ἃ ΠΊ1Π1 (6 1110 Ἰηποίπογπηΐ, {π8Π| 4188 
Ἀδια6}1ο ((οτηπηθηΐ. ἀ6 Ρίο!. ἀφοστ. Ρ. 14. 544.) 
Ε΄. Ταμπὶ ππρπιογᾶπάϊ βιηΐ ἄτιο οοάἴοοθ5. Ρα]δίϊηὶ, 
ἨδΙ ΘΙ σσα Βομηδπὶ 011π| (6]α1, οἱ τη ΒΙΒ]]οίμθοα 
γαίοδηδ 8|16 ΠΙΙΠΊΘΓΟ 814. Δίου 388. βἴϊδπι ΠΟΘ 
βίϑηδίί. Ὁπογα ΠῚ 4186 5ἰηΐ ΒοΙΙρίαγαθ ἀἰβου Π]η, 



ἘΡΙΒΎΟΙ,Α. ΧΙ 

ἀ6 ΠΠΡτῚ 1. σὰρρ. Ἰ ---- 14. 6 ΒΥ ΠΡΌ ΟΥ ΘηΔΥΓΑΙΟΠ6 ἴῃ 
ἘτΙΘ θη πὶ οἱ ΘΘΘΌ0 611 ΜΠ5οθ Ιδη. Ὗο]. ΠΠ. Ραγίϊο. 
1Π. ἃ. 1823. 80 46 ἰοίο Ορϑῖϑ 18η1 6 Βουτ 1 δα ποία οη 6 
Ρογρϑίιια ποίπιπὶ Θϑΐ, ΤΏ] νΘγῸ οἰϊατῃ 6 1] Ρ5]Θη515 
ΘΧΘΙΏΡΙΙ ὙΥ̓ΘΟὨΘΙΙΔΠΙ γΠΔΓΟΊη6. 
ΘΘΖα Πα οοθχ (οἰ Β]πΙδητι5 ΒΙΒΠΠοἴμθοαθ. Γθοῖδθ 

Ῥαυιβίθηβὶ5. ΠΟΘ ΠΠΙΏΘΙῸ 3917. ἰη5] ἢ 5., [οί πὶ 
ῬιοἸθιηϑθὶ οριι5 Θοπιρἰθοίθηβ, βᾶθοιϊο ΧΙΥ͂. δυΐ ΧΥ͂. 
Βουρίαβ. Οἱ 48}15 5ι(, Μοηϊίαιοοη τη ὈΙΒΠΟΙΠ6- 
ο86 (ΟἸΒΙΙἸδηδθ (δία! ΟΘῸ 5815: Θχρ! θα. ἴΙ͂ὴ ΠοΟ 
δυιΐθ πη ἰᾶπι ἋΠΠΠσϑηΐον 1{Π1π|8 Θχβουιρίϑ οϑί ἀἰβουθρδη- 
{1ὰ ἸΘοΙΠΟΠ 5. τι, ΟἸΑΓΙ βίο ΕἾΧΙΟ ἰθβίθ, μ 1} }π5 5Ρ101- 
Ἰθοῖο ἰοοιι5 γϑ "οἴ ιι5 6556 γι ἀθδίῃν. 
ΤΟ Κ. Τις Ροττὸ οἰπβάοπι Ὁ] ΟΠ θοδθ ΘΟ ἴ665 Π]ΘΙΠῚ 
ἴῃ 511 ΔΟΟΙΙΓ 55:6. ΟΟΙ ἰδ. βαηΐ ἃ ΘΥΡΒΟΠΊΟ, 
(ἀταθοο ἀοοιββίπιο: Η. τηθηι γϑηδοθιιβ 1401. ΟΠ} ΠῈ 
ἘΠ ΘΙ ἀθηβὶβ, ἰβ46 {ΠῚ ἃ ΘΙΟΙΚΙΘΤῸ 1η ῬΙΌΡΥ. 
1833. βϑθοιπά πη Ἠδβιη1, {τπΠ| ἃ Πη6 1η [{ω{{ογαΐπι τᾷ 
αδθοον. Ρίο]. Ρ. 8. 5864. 6 ΕἾΧΙΙ {6 Γ15 ΔοσιΓί1π15 
(οβογιρίαβ, οοίο θοϑου. Ρίοὶ!. πρτοὸβ οὐπὶ ΧΧΥ͂Ι 
ἰα11}15 σθοσταρΠ]Ο15. ΘΟηζη6η5; 1. 1403. 5866 8}1} αὖ 
[ουίπν ΧΙ, οοάθχ π]θπ Ὀγδηδοθιι5, 400 ργϑοίον ΥΠ| 
ΟΡΟΓΙΒ. ΠΡτῸ5. Φαϊηαιι6. ἰαθι!! 86 σθοσγαρ σα οοτη- 
Ῥγομοηδπηίΐίαγ; Καὶ. οπαγίδοθυβ 1403. ποηηῖδιὶ ὙΠ 
θγοβ οχοθρίο οοΐανο σοηίηθη5, ροβύ (οηδίδπίηο- 
ῬΟΪη ἃππο 4883. οΧχριιρηδίαπι ἴῃ [{8}1ἃ 5Βογιρίπι5. ἃ 
Ρτοίποο ΜΠΟΠ 8616 Αροβίοί!ο, οὐπ1π5 πηδητ: δἰϊδτη ΡαΪ8-- 
{Πη115 Δ᾽ ίθ βογιρίιιβ. 6556 αἸοἰΐασ; οἱ [,. 1404. οἸΤτὰ 
ΤοΙ]θυΙ απ π15, [ἴθ ραρίγᾶσθιιβ Θοβάθιηαπι6 Πρτὸ5 ὙΠ 
ΓΘίθγθη5 δ θοθῃῃ βᾶθοι]ο βουιρίαβ. Ἠογὰπ αἰγπ|5- 
4106 ΘΟΠΊΠΊΙΠη15 ν] θέ [1556 ἴοη5. μια 5605, 80 
οοαϊσαμῃ 1401. οἱ 2. Ιηΐθγ 56 ρ] ΘΓ 61Π16 ΘΟΠΞΡΙΓΔη- 
{πὴ} ΘΔ66η1., ΟΡΙ ΠΟΙ", ΟΥΘῸ ἰαϊΐ, φαδηηαμιᾶπὶ ἴῃ Εοη-- 



ΧΙ 

Μ. 

Ν. 

ἘΘΏΙΤΟΙΒῚΒ 

ἰΘὈ]η ἀθηβὶ 586ρ6 ΘΘΠ Δί] ΡΓΟΡΓΙΟΓΙΠΏ 50 ΠΡ ΙΓἃ 
ΠΟΠΊΪΠΙΠΊ. 
Ιη οἰτιβάθηι ἀθηΐααθ ὈΙΒ] οἴ θοδθ βρΡ᾽ οπηθη 5 8] 
ΠῸΠΙΘΙῸ 9, ἰογίαγ οοάθχ,, Ὦτ|Π15 ἀἸΟυ ἃ ΠΟΠῚ1-- 
πιὴ ΕἼΧΙΙ5, δὰ βίαια ᾿ὰνϑηἃ ΡΓΟΙΠῚΡ ΒΒ ΠΊ115, 5ι18-- 
Ρίθ τηᾶπιὶ Θηρίαΐα 51Π Ὁ σαδαάδιη [Θὰ 6 οἱ 
Ῥϑηθνοίθηϊζια α]{1Ὸ ΠΉΠΠῈ ὑγϑ ἢ 5 151}. 
ῬΟΥΤῸ ΟἸ ΔΙΊ ΒΒ: η}} ΝΝΘΈΠΊΔΠΠΙ ΝΟ ΔΟΘΙ 515 ΠπΠΠ8 1.85 
Ρτδθα σα πᾶ 6βὲ, 411} ΠΉΪΕ τ ]5}ξ ροθγαριτιπι ἃρρᾶ- 
ταῖι5 ΜΙδηπογιίδηὶ Θ᾽ ΒΙΒΠοΙμθοᾶθ, οἱ ργαθοϑὲ, Γθοίδθ 
ΘΌΡΙ5, 586 πηρἀογαηία Αἰ σοηίοε ΟΟΙΠΡΟΒΙ ἔπη]. [ἢ 
μος ἰπδδ σο !αῦϊο οοάϊοῖβ ῬΙοὶ ΜΙ: Δηα]ὰ6, ΟἸΠΠπ|5 ΠῚ 
Ἰονὶϑ δϑὶ ἴῃ γϑϑεϊἐιθη 8 πιχίπιθ ποπιίηϊ θα ῬΙΌΡΙΙΒ 
διιοίοΥ 85. 
Ρ. 9. ἢ. ΚΝ. λιθίνῃ οἰϊαπηβὶ 5ρΘ ΠῚ ἀ6 πιξιὶ οο- 
αἸσατη ΕἸΟΓ ΘΠ ΙΠΟΓΙΙΠ1 ΘΟΠΟθρίδηι ΠὰΟίθΠ 115 [Γπιϑίγα 5 
δύ 1ηϑΕ{{π|{Π ΠΘΟΌΓΙ οχ ἔπ5., ἰδηηθη ΠΟ Οϑυίθ οἰ θογ- 
ΤΙΠ11 6] ΕἸαγίαθ θθηθἤοιο σοηβθοιι5 δι}, αἰ,ηποα 6 

οοσπίίονιι μη Πδοίθηι5. σΟαϊοιη (αΥ̓ΔΘΟΟΓΙΙΠῚ ἰΔΟΙΙΠΪ5 
Τα πΠογα{π ᾿ηίθι γί ΒῈΡΡΙ ΘΠ Θ ἢ 15. ΘΟΏ]Θ606- 
ΤᾺΠΙ., ΠΟ ΡΘΙΒΙΙΆΒΙ ΠῚ ΠΔΌΘΔΠΊ, ατιὰ5 6556 ΠΠΠΟΥΠῚ 
γα} }185., Οδυ τ τΐγαθ δὶ ἀἰιο5 585 αἴ νΘΓΞῸ5 
Ἰηΐθγ 586 οι ἴοθ5, ἰδπηαιϊδπι 86 οαριία, τοίθγθη 8 51, 
ΔΙ ἰοσιιη Ἰη ΘΟ τι, ἃ ΘΓ Τὴ Ρᾶ551Π1, ΓΠΔΧΊΠ16 ὙΘΙῸ [ἴῃ 
{005 ΠΠΡτῖβ. ὉΠ ΠΤ. 15 τη] τ. Νδο ἰδιηθη ΠΟΟ 1:} 
ΠΌΙΩΘΙΟ ΘῸ5 ΡΟΠΟ, ἴῃ {αΡῈ5 ἰοΐα5. ΠΠ|ΡΘῚ ἘΠΕ ΠΊτιξ 
ῬΓΔΟίθυ ΠΣ 55115 θϑί, δ τηᾶθηᾶ Θχίγθιη! ΟΡΘΓῚ5. Ρ 815 
(οβιαθγαίασ. Νὴ ρ51 α!άθηῃ Ἰηΐθυργθίθβ [δέ !ηὶ 
ΠΟΙ ΟἸΠ65 84] Πηθιὴ τι56{πὸ ρου ἀπχθυιηΐ οραιβ. [ηΐο- 
ΘΤῸ δΐθη) οχ ἰθηΐθ τηληδιπηΐ ΘΟα 65 ΒΙΒ]]ΟἐΠΘοδ8 
Τααγ ΘΠ η86 ὨΠΠΊΘΤΟ ααδίξιον 9. 58. 42. οἱ 49, οἱ 
αι πἴπ5 Δ δία ΕἸΟ θη Πηδ6 Ο]1η1 ΠΠ06ι Δῖ5. Ἠογιτη 
11 4ιιὰθ Αἰχὶ ἸοσοΓα ΠΩ ΒΕΡΡΙοπηθηΐα ατγᾶθοᾶ 61] 



ΕΡΙΒΎΟΙΙΑ. ΧΠΙ 

γτηδοηᾶ ΟἸΠῚ ἰδιἀ6 1Π|8πΔ Δα  πἰβίγαίὶ 46] ΕἼΤΙ γὸ- 
Θϑηΐ ΤΉΪΠ] τ] 6 η64ἃ οπγᾶν. ὙΠ ΘΠΊΘηΐθ (0160 
1πίθγο 556 ἀπογη} ΘΟαἸΟιιπ ΘΟ] !οπθιη Ο}1π| ΕἸο- 
το ηΐ86 [δοίατη 80 {ΠΠπ|5 τ ββίτηο {πᾳ Θηᾶν 10 ὨμηῸ 
ΘΔΧΟΠΤΠ ἈΘΟῚ5 Π]Π]ΒίγΟ ὈΓΙΠΏΘΓΊΟ. 

Τ. 1᾽. Νν. Νοπηῦ}}} διέθηι οοαΐοθβ ΠΟηἢΪβὶ 46 81 η91}}15 
(οΥΓὰθ Ῥδγίθτι5 ροΐπθγθ Θοηβι}}, πὸ ΒΡ] Πα α1551- 
τῆιι5. ὙἹΠαΟΒΟΠΘη515 ἂρ Β᾽ΟΚΙογα πὶ οἵ τοίγθηίθ 
ΘΟ(6Π1 6ΧΟ. 418] ΕγΙα 4 Πα 118 1111 ΘΟ 665 ΕἸΟΓΘΠ 
46 Οδεηγαηΐα (11, 11.) 46. γα διΐθῃ {γι ραγί8 
(Υ, 11..19. ΘΟΥῚ, 7. τᾶν} οοάθχ ἰη Ἠπβάοῃ. (θοοΥΓ. 
ταθοο. πηη. Τοηι. 1Π. οἵ ἀα ΠΡγῚ 1. ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ 
Δίδηι Ῥγοβρθοίτιβ Ραγίβ, ἃ. 1830. Νρο 1η0{}}15 ἔπ 
ῬιοΙοπηδοὶ Κανὼν ἐπισήμων πόλεων 80 ΠίιάΞοηο 1.]. 
οἴ ἃ (ὐπιπιδ6]10 6 οοάἸο6 ΒθηΖθιδηο 1] ποΟρθη8ὶ [058- 
1186 ἃ. 1821]. εα!α5. 

ἊΥ. Χ. Νρὸ ργδοίογιτὶ ροίεδέ Ὁ ΠΠΡΟγοὶ! ἀρραγδΐῃ οτἰ- 
{ἰοτ15 ΤηΔΧ]ΠΊ16 ΡΓΟρίογ οο44. Ῥαγὶβ. 3429. οἱ Μ6α!]ο]8- 
ΠΘΏΒΘΙΏ, ΦΠΟΓΌ ΠῚ ΘΟ] 1η Θρθοϊ 1 η1}0πι5 ΠΡγογαηι 1. 
1Π.. ΤΥ. βἰθγθοίν 5 ΠΟη ΤΠ Π115, 18 ΠῚ 1|}1π|5 1η ΠῈΠῚΚ 
ΟΤΩΙ ἰ8ΠΊ1 15. ΤΟΙ ΘΠ α15. ΠΟΠΠΙΙΒαΙΘΠῚ τη] Π] ἔπ 
51]. Νβοὸ ἀθήιθγθ Εγδβη}} Βα5:] 6 515. (ἃ. 1539.) 
Ῥαυιβίηα 6 61} (1846.) Απηβίβ] ἃ 6515 Νθγοᾶ- 
ἰοΓῚ5 οἱ Μοηΐϑθηϊ (1608.) οὐ ΒοΓΟ ᾿τιοΠ6η515 (4 618.) 
Ἠσθι5 Φαϊά6η1 ΠΟ ΘΧΘΠΊΡΪΟ Ρογίθηβι, ἤιη0 Ὦγθϑ5- 
ἄθη81 οι, 4186 οϑί ΕδΙ Κθηβίθι 1 Πατηδηϊΐαδ, 
αἰ 551 τη 6 ἘΠῚ Τ1}1 Ἰϊοαΐ, 

ΔΑ. Ῥεϊπάδ δὰ πιιπιθοβ σγϑάαιιηι ἀΘΉ 116 86 ἸΟΘΟΓΙΠῚ 
ΠΟΙΏΙη8 ΟΘη56ηὯ484 ΡΘΓΙΠ 65 ν᾽ ἀθηΐΓ 6556 [,Δ[ηὶ 
Ἰηΐογργθίθβ, ΦΌΟΓ ΠῚ ἃστήθη ἀπ} [ΔοΌθῈ18 ΑΠΘΘ] 18, 
ῬιοΪθπδθὶ (ἀθοουδρηϊα [,ἰϊπ6 τραα!α οἱ θα! (ἃ. 
1402. 1478.) ἐπχεπααία ἃ Ποταϊο (δ]άθγιηο 1.48. οἵ 
ἃ Νιοοῖδο Ὠοηΐβ ({482.) Ηἰπο ἤπχογα ἀο οΟά]οο8 



ΧΙν ἘΠΙΤΟἨΝῚΒ 

ΝΟΟΓΙΠΊ ΘΓ ΘΘΉ565, 8] [61 ΤΠΘΠΊΓΔΉΔΟΘΙΙΒ ΤΊ Δ]ΟΙ, ΔΉΠΟ 
1502. ΝΙΟΟΪΙ ΠΟΠΙ5 τηᾶπὰ βου ρίμπ5, (ηγ. 24.) ἃ] 6 Γ 
ΟΠδγίϑοριιβ ΠΏ] ΠΟΥ (ΗΓ. 62.) ΤΠ Θγργθίδ ]οηθιη ἃ ΤΥᾶρθ- 
Ζιαηίο Θπιθηδίδτη σοηΐϊηθηβ. {Π1ῈΡΟ 18 ἃ Πη6 ΟΟ]]ΐτι5 
ογδῖ, {ατιπὶ ΝΠ ΠΟΤΕ Δρραγαία τη ΝΟ ΠΟΘ ἢ 56Π) δοοθρὶ 
ΟΌΠ γΑΓ15. ἘΓΓΠΙΒΟΠΙΘ ΘΟΑἸΟΙ5 ᾿ΘΟΠΟΠΙΡῚ15 ΤΠ ΡΟΊΠ8]1- 
5. Οἵ. φιδθ ἀθ αἰγοαιιθ ΒΟΓΙρΒῚ ἰὴ Ρίο]. ὑθοου. 
Το ογαύαγα τηθᾶ Ρ. 18. 54. δ 1πη ϑρθοιηϊπθ ἃ Πη1 
1896. Ρ. 8. ΝΒ(τ6 γ6ΓῸ ΠΊ16 Ρἰβϑιΐξ Ἰρϑιιμτὴ ἀ1Πσθηΐοῦ 
Ρεογβογιιΐαίι πὶ 6556 5106 ΒΟΓΙρίαγἂθ 5ῖνο ἰῃἰθγργθίαίο- 
Π15 ἀἸΒΟΓΙΠΉΠ8. 

ΒΒ. Ταυμχη 6ἰτι5 [δοΙθμ8 6ϑύ τη θηΐ!ο 1Π θυ ρ γί 015 ἴ,8- 
{1πη86, ἃ ΝΊΟΟΪΔο Ποη15 {]]πη86 ἃ. 1482. οαϊί86. (ὑαϊπ5 
ἃ. 1486. ᾿Ιθ1άθη τϑρϑίμαθ Θχ ΘΠ ρ] 11 οἷβὶ ΠΟ μθοα 
ΡΠ] ηἃ Βαρρθαϊίαραΐ, ΠΟ ἰδ ΠΊΘΠ ΟΡΙ15 6556 ὙἹΒΊΓΩ 
οϑί, αὖ, φιὰπὶ Νδηπογίι5 1π 1110 ατι0 ΑἸΧΙ ἀρραγδία 
ΟΠ ἘΓΆΒΠ}1 ΓΘΟΘΠΒΙΟΠῚ5 ΘΧΘΙΏΡ]Ο α͵ᾶ600 οΟηΐα] ἐ5βθῖ 
Βα ΠΟΠμΘ ἢ ὈΓΪΠΊΔΠΩ, ΘΘῸ 5θουηάδτη 4ιοα 6. ο0η- 
ἴθυγθῃῃ. 

ΟΟ. ῬΡταδρίογθα, Κυιιβίιβ Πογρδίθηβίβ ργὸ δἃ ἴῃ ΠΊ8 
ΔΙΏΙΟΙ 8, ΘΟΠΟΘ5βιΐ, αὖ 510 ΘΧΘΙΏΡ]Ο ΘαΠ ΠΟ ἢ15 Βομούς 
[ἰΙΔη86 ΑΥ̓ΘΘΠ ΙΠΘη515 (ἃ. 1513.) αἴογον, ααοά Ιο. 
Ομ βίρῃη. Βοβάργίθίη [θηθηβ15 οἱϊμη, ροβίθα ΝίοΓνγθὶ- 
α15 ποβίοι" ροββϑιογαΐ, 0 ΠοῸ δῖθπι 1ρ056 δοοθρουδῖ, 
Οὕπη ΘΟ] αἰ η 6 ΘΟ 1Ο15 Δηοηγ τη. Ηπῖὰβ. 690 δἃρο- 
Θταρῃθπ)] ἤδᾶρθο0, Ἃοοίββιμὶ ΒΙΟΘΏΓΟΓΙ ΤΏ6], ΠΌΠΟ 
(ὐοβίθνν 16 ΠΏ 515 ΒΘΟΓΟΓΌΤῚ ΔΗ 5.115 πλδητι ρᾶΓδίμ τη. 
ΪΙη τ Τη6610 5 5{1{|558 Ποθά θυ 6 1} Ορογᾶπῃ 4ο]θη- 
ἄσπη οϑί. (ὑθίθγιιπη δἰ ιβάθπῃ θα" Π]0Π15 ΘΧΘΙΏΡΙ ΠῚ 
οἰ8Π} ἴῃ ὈΙΡ]ΠΙοἴμθοα ΡΔ.]]1η8 οχϑβίδί. 

Ὠ. ῬΡοκίοα Βαβι ]θοηβὶβ Μαηβίογὶ δα. (ἃ. 1843.) ἐχϑα- 
Ρἴταπι οἸἰπὶ (αν ΕἸ Δ Πτι τὴ τ] ργϑαβίο δϑί, τη φυοά 
οοαά. ΝοΥθογθθηβίιηι Ἰθοί ΟΠ 65 γαγ 5 ΓΘ]. 



ἘΡΙΘΒΘΊΤΟΙ,Α. ΧΥ 

ΕΠῸ. ἘΠάδμ Ἰηβουρβὶ θἰϊδπι Ἰθοίο 65 νᾶγ]α5 Ἰηἰογργοθία- 
[015 ΑΠσΘ]οᾶ6 6 οοάο6 ΡΘίγοΟρο πο απιοία5, (1188 
ἘΔυδτγάιι 46 ΝΌΡΩΙΕ 8 115. ΠΙ. ΟΔΡΡ. ὅ. οἴ6. Ἰ5.Υ. 
(δρ. 9. εἰ 10. εἱ δὰ 10. ὙΠ|. ἰα0. Χ. Εὐτορδθ 8. οἵ 
Αβίδθ 3. οἵπὴ δα! ΠοηΙθιι5 ἈοιηΔη15 ΔΠΠοΙτπι 148. 
4495. εὐ 1508. Ὀ]πηΘΠ51 Δ ηη1 1.482. ΥΘηΘ(5 Δ ΠΟΓΌΠῚ 
1486. οἱ 1811. δίψιιθ Ατϑθηίογαίθηβι 5. Δ ΠΟΓΊΙΠΩ 
1518. 1820. οἱ 1832. δοοιγαΐθ Θοπηροβιία5 1η ΘΟ Π 66 5 
293. 564. Ἀσδάθιηϊδο Ροίγορο! δηδ8 (ΟΠ ΘΠ ΔΓΙΟΓΊΙΠῚ 
8ηηὶ 1843. (Βυ!]Π]οίϊη οι ΘΠ Π 116) Θχ ΒΙ θα, 4αδΓ ΠῚ 
Δα Ιιηλ ταὶ] ραίοίθοογαί (δγο  } ὙοΘ 61} ΠοΟΒίσΙ ἢπ- 
γηδη 185. 

ΕῈ. Ῥγδθίον. θαἀϊ!οπθπὶ Μοὶ» γοπθίαμγ δηηὶ [590. 
Οὐ 5 ΤΠΒΡΙΟΙΘΠΑῚ ΘΟΡ ΠῚ ΤΔ1Π1 4} τι Π}1ι15. ἴθοι, 
Αουβάογῃι οἱ Νδυμηδηηὶ θΘηΘΗΟΙΟ 1Π ᾿ιδῖ1η} Δ ΠΙΡΘΓΘ 
Ἰισα! δὕδπι, 4185 ΒΙΡ]οἴμθοα ῬΑ. Π1ηᾶ ροββιαθί, Βο- 
ΠΟΠΙΘΏΒΘΠ 8ηη1 462. οἱ ὉΪπηδηδβθ ἃ. 486. οἵ, 
4.85 οἰνηαί!5 Π Ρ51Θη515 ΒΙΡΠοΐμθοα ἢδθοί, ΒΔ51|6θη-- 
58η1 Δηηὶ 840. ἃς ἈοΙϊηδηδη) 4186 τηρτηογδία ΕἸ ογίο 
ἴῃ {π{π||0 Δηπππι 1ὅ08, 1η οΔ|66 1807. τοίογί, οἵ, 4π1- 
Ῥιι5. αἰγάσχαθ ὈΙΒ]Ιοἴπθοα ποβίγα σπαθί, ἘἈΟΠηϑη8ΠῚ 
486 τίτοῦι 6 ἀηπαμ 1807. Θχῃϊροΐ, οἵ γϑηθίδη, 
ἃ. 18602.., ΜΙΟΙΘΙΠ Ορογα ουτῃ ται} {15 ΘοαΊΟΙθιι5 αταθ- 
Οἷ5. ΘΟ] δίῃ. 

Α(6. Ῥοβίγεπιο Κίβββι ηοὴ} ποβίγὶ θοπθνοϊθηΐίία τα ϊηἱ 
ΟΟΠ ΟΊ, τιῦ ΡΟΒ58 ΠῚ ΘΧΟΘΓΡΘΓΘ 6 ἨΘΙΠ6511011Π) ΘΧΘΙΊΡΪΟ 
ΘΟ ΠΟΠἾ5 Β651]. ἀτᾶθοδθ, 40 ὈΙΒ]ΙοίΠ6οα ΟἸΖΘΗ515 
ΠΊΠΟ σαιαοί, Ὀγουᾶ (ΠἸδθαδηη ΒΟ ἃ Ἰρ51115, ΟΓΘά0, 
ἘἈΘΙΠ6511 ΠΊ8Π1 Βουρία, 4ΠΟΓι πὶ ΠΟΠΠ1}]8ἃ οἰϊδπ 84 
τοϑ θη ΡίοΙθμηᾶθιιτη γϑ]θηΐ. 

ἨΗ. Ῥεπίᾳαο οἱ. Ἐοϊκβίθι !1 δπηϊο ἴδ ἀθθθο ᾿βιΠὶ 
ΒΟΠΟΠΙΟγιιη Νῖ55., {α86 δα ΠΠὈγὶ ὙΠ]. οαρ. 1. ἀβάᾳαβ 
ΡογΠπθηΐ, οὰπὶ γἱΐα ΡίοΙθηηδθὶ 6 5ο θα 15. ϑδυ}}}, 



ΧΥΙ ἘΠΙΤΟΒΙΒ 

Θα.Ϊ 5 οἱἵτα Οχοπίθηβιβ, Πάθ! ον ἀθβογιρία. {τ ηγ- 
416 5οῃθαδηι ΠΊΘΟΠ ΠῚ 6Χ ΟΥΡΗΔΠΟΪΓΌΡΠΘΙ ΗΔ] η515 
ΒΙΡΠοΙΠθοὰ, οἷ πιᾶσηᾶ ΟαΠ ἰδἋ6 ργᾶθοβί, βἃ 
ΒρΡοπίδ Θομη ]Οδν Τΐ. 
11.) Βοχαϊξαν, αὖ, 40 πΊ040 15 ΒΘ Ὀ514115 τιϑτ18 51ΠῈ, 

ΤΙΒΙ, ΥἹΚ ΒΌΜΜΕ, Β8ΠΟΙΒ. ΔΡΟΓΔΠ1. (Δ ΟΟ ΘΠ, 
ὙΘΓῸ ΓΩΙΠΟΙῚ5 ἰδέ 5 Θα ΠΟ 5 Γίο Πδοϊαθαΐ, αὖ Ταχία ΘΤΩ 
ΤΊΔΙΟΡΙ 8 Βοεί!, ΨΥΠΘΘΓΘΊ οἵ τηθᾶ 86 ΘΠ 8115 οὗ ΘῈ ΠῚ 
ΤῊΔΡΡΙ5 ΘΘΟΡΤΔΡΠΪΟΙΒ. δἔϊδιη 51η6 ὙΔΙΙΔΓΙΠ [ΘΟ ΟΉΤΙΠῚ 
1Π6 166. ΘΟΠΊΠΊΟΟτΙΠΔ ΘΟ ΓΙΠΊΠ 6 πΞῈ ΠΔ Ὀγϑοθογοί ἰθοίου!- 
θιι5, πο ἀπ ΐαν! 5806 ῬΓῸ ΠΊΟΥΘ ΘΟΟΙΟΙ5 ΡΑΓΙΒΙΘΠ515 
1401. αδ5 588 ρ6 ΠΟΙ ΠΏ ῬΓΟΡΓΙΟΓΙΙΠΊ 80 Ρ] Γ65.1ηὲ6Γ- 
 ἼΠ 5ΟΓΙΡίσγαβ. ΘΟΠΏΡΟΠΘΓΘ, ΘΟ ὈΔΡΠΠῚ α1188 γ ΘΓ δϑϑβαϑῖ, 
ἸποθγίιιΠ) 6556 νἱἀθ δίῃ, γϑὶ ααοα 80 8115 ΒΟΥ Ρ ΟΣ ΠῚ 5 
ΟΠ ΠΊΘΙΠΟΓΔΙΘηζ1, νϑὶ {πο 40 1546} 416 ΒΟ Ὀογθη- 
ἴυΓ. [ΙἴΔ46 6 ΤῈ 6558 ρας δ πιπ0 ΡΟ ΘΓ ΔΘΘΟΓΊΙΠ. 
ΟΟΘΙΟΙΙΠῚ 16 Γ 56 ἀἸ5ΒΘη5]0η 65, ΠΊΙΠΟ Οὔ Π 8] ]ΟΓΙΠῚ 50Γ1- 
Ρίογ ἢ βίνθ (ὐγδΘΟΟ ΠῚ βῖνθ [νδ ΠΟΥ ΠῚ (ἸΒΟΡΙ Π.1Π8 ΓΘ- 
ἴογγθ. Ἑπίηγνθγο ΡιΟΙθΙη8Θ 1} δτιΐ 6115 ΒΟ 085, ΤᾺ] 41- 
ἄπ, πὖ ἢ Ιη ΠΟΟ ΠΟΙΏΪΠΌΠ ΘΌΠΘΓΒ, Τη1Π{ἃ νυ ββθηΐ, 
τηυ]ία σοη πἸ5ϑθηΐ, ΠΘ6Ὲ16 ΤΟΙ Β ΘΥΓΆ556., Π60 ΨΘΙΙΟΓΆ 
ΒΘΠΊΡΘΙ ΟΘίθΓΟ5. ΘΟΡ ΠΏ ΠΠ16 ΠΠΟΓΆΓΙΟΒ ΓΘία 1556 Τ11 ρ6Γ- 
ΒΕΔΒΙΙΠῚ Θϑῦ; ΟΠΒΠΊΠΔΠῚ ὈΓΟΟΙΙγΘ δγαΐ οἰ πὶ 8115 νϑ] 
ΘΘΟΟΤΔΡὮΪΒ. ν6] βαϊουθιι5 ΒΡ ΡΊΠη646. Δ|1Ι6 πᾶ ΔΒΒΌ͵ΤΩΘΓΒ. 
(ὐοηίγᾶ γ6ΓῸ 1ῃ ΘΟΓΓΙΘΘΉβ ΠΟΠΊΪΠΙΙΠῚ ν 15. Δ 8 Πὶ 
ΤΑΙΙΟΠΘΠ. Π]ΔΧΙ ΠΊΘ ΟΥ̓ ΘΠ] ΟΔ ΠΊ 56 ΘΠ 6ΔΠ1 6558 ὅ0ῃ6- 
α5. πιοὶβ ἃπηὶ 841. 5{. 58{15 ἀοιῖββθ υἱάθοσ. ΝβῸ 
Ῥοθηϊίοί χ᾽ ῬγῸ ν»ν δηΐίθ {6 γὰ5 Ῥαἰί!πδ5 δὲ μ᾿ ῬΓῸ » δηΐβ 
140 18 1|65 1π δα! θη 6 οἰϊδπι {ἰγΟΠ θτ15 ἀθϑίϊηδία ὙΘΟΘΡΙ556: 
4ιοά υἱὐ ἴδοθιθπι, οοαϊοιαμη π|6 πηονῦ Ἱποοηδβίδης]ᾶ. 
Οὐδ δ] ῬίΟΙ ΙΔ Θι1Πὶ ᾿ρϑαπη ΟΥΘ Ιἀθγ ΠῚ ρ] ΘΓ ΤΉ 18 
860 ῬΓθ588 5θΟ {1ΠῚ 6556 [1 Π8πὶ ΠΟΟ ἴῃ ΘΘΏΘΓΒ 00Π- 
ΒιιοίἀἸ Π6ΠῚ, τπιὶ ἃ ατδθοογιηι π81 Γθοθάθγα ἤθη οαηοία- 
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ΓΘ, οὐ 690 ΦΙΪΘΠ,, οἴβὶ 81105 560 115 ἴδοθῦθ ν] 4681}, 
1Π18πὰ ᾿ρϑ8η1. Ο0 Οδιι558Π) ἴῃ Π]Δ]0Γ6 ΘΠ ΠΠ0Π6 ΟΟΘΙΟΙ μὴ. 
γοϑβίοὰ ἰθοθη 8 ρα 6 πη]. Νβὸ σϑυ ΠΟΥ ογαΐ Γαΐ] ΔοΟθη 5 
ΠΟΙΏΙΠΠ11 1η ἰδία ΘΟ ΙΟα ΠῚ ΡίοΟΙΘΠἼ861 8Ι]ΟΓΙΙΓΏ 6116 5071-- 
Ῥίογι αἰἸἰβουθρδηΐ ἃ. “ῬΓΔΟβθΡ ΠῚ “ΠῚ ΘΟΠΙΠΊΠΠ1015 
Ἰοοῖθι5. πὰ Θχθηρα τοραρηδγθηΐ, (πιο Βθο Πα 15 
ΘΟΠΘΟΙΘ ΠΊΘΙ5 58{15 ἋΘοΙαγα5θθ. ν]θοσ. (ἸἸΔΙΠΟΌΓΘΗΣ 
ὭΘΟΘΒΞΘ ΖᾺ]66Π) οὐαί, 111 Π 6} 16 Γ ἰθπογοίαγ., 4186 511η1-- 
Ἰ]α1 ΠΟΠΊΪ Τὴ δοοθηΐα σΟη δία ν᾽ δύ, τη 915 (Δ ΠΊΘἢ. 
ΤΩΘ]ΙΟΓ 1] ΟΘαΙ ΘΙ} ΠΟΒίγογ ΠῚ] διοίοΓ αὉ1 ΘΟ ΠαΘη τη 
Θγδΐ, Πυδηη ΘΟΡΙ 61 ΠΟΙΠΪ πὶ ἀρ 41105 δοσθηΐα!. 
Νβαπ6 ἰδμλθη Δ] 161 οΟηϑί 1 ροίογ δύ γαΐο., Ταοίθβοιη- 
418 16 ΠΟΙΊΘη δριιἃ Ρίο] 8 θι1Π} 8]11Π| 1η 8115 ΙΟΟΙΒ 
δοσθηΐη) Παθδγοί. 851᾽1ὴ Π]Πη15 δρια 1105 δχϑίδγθ 
ν]ἀοϑίμι ὩΘΠΊΘΠ 5616] δ ΘΟΠΊΡ]αΓ165 Ρίο!ΘΠ]860 1η6- 
γηΟ Δἴ Π., ΤῈ5. ΘΧ ΘΟΙΏΠΏΠΩ1 (δα δη) 696 5111}1{π|Ὶ|η15 
ΑἸ οαηἀἃ οί. 

γαγίοίαβ διαΐθηι ἰθοίοηἾ5. 1ῃ ΟΥ̓Δ 1ΙΠῚ ὨΙΠΠΉΘΡ 15. ΟΓ6- 
ῬΘΥΓΙΠηἃ 5ᾶ6ρα [θοἱΓ, αὖ δύ 46 (Δα γι} ΘΘοσγαρ]οἃ- 
ΤΠ ἃτπιΐ 46 οοὐϊοιιηι ἰηἰθον (δία αι ἀπάτη ν᾽ θγθίαγ. 
θιι ηαῆο δηΐτη ἤθη ἰδηΐιτη (6 8]1οτι15. ἰοοὶ 51{π τηογο- 
᾿θαίαν, 5θὰ ἀ6 Θομρ! αγαηὶ ροϑβιίθη6, οἱ Ἰηΐθγάϊιη} νοὶ 
ἰοία 46 Ῥγοϊθοίίοηθ θα] δ6. (οἰ η} γθΓῸ ογ ΠΡ 1} 15 
Θδᾶΐ ὨΙΙΠΠΘΙΌΓΙΙΠ) Ὠοΐδ5, ὈΓΔΘβθυ τ (οι 511 51ΠΏ1165, 
ΘΟΠἰ Πα] νοὶ] ἀδργαναγὶ ρούτ556., 4υ8η} ἰοΐδη} ἃ] ]Οα15 
ἴδγγδθ (θ᾽ ηθαίοηθπ.., ΠΤΟΓ ἢ ἣῖ55. οὗ δα! όγιη Πα θη 
58606 ΥἹἱοῖξ ΠῚ ρΡΡΑΓΙΙΠῚ διιοίουα5. Νϑαι6 ἰατηθη αΠ[ἢ-- 
ἴθοῦ, 586 06 41τ| Π16 ἀΠΠὈΠ11Π} Π8651556., ῬΓΔΘΒΘΓ 1 Δ ΠΙΠΊΟ 
τορι δηΐθηι, ΡίΟΙΘὨ, 8611 ΠΟη ΘΧ [{0γῸ ἰδθι1185 ἴθοιβ56, 
564 Π15 1Ππ|πῈ ΔΟΟΟΙΩ ΠΟ 8556, 5ΙΥΕ ἃ ΒΘΠΊΘΕΙρ050, 5106 ἃΡ 
ἈΑρδίμοαδοΠΊΟΠ6 ΘΟΙΏΡΟΒΙΓ5. 

ΠΠ.) ρηῖχαθ, 40 πο ΠΠΡ6Ρ 84 τιβιτη δρίΟΥ οββοϑί, 
510 Θαηι ᾿ηϑ ποθητὴ Ριιίαν!, τοῦ Δ ΠΙΟΟΓΘΠ. ἸΠΙΘΘΠ, 
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(110 Ποῆ ΠΊ060 685 ΠΟΠΊΪΠΙ1ΠῚ ἰΟΥτη8 5, 4{|86 ἢδο δ ΠΟ η6 
ΘΟΠΙΡΓΘΒΘΠηΐ11Ρ, ὙΘΓΙΙΠῚ ΘἰΔ ΠῚ Θἃ5 ΠΟίΔΓΘΠῚ, 485 
Π.]1Ο ΠΧ] Π18 Ὑ6] ἴῃ ἴ8}11}15 σθοσγαρῃ ἰοῖβ πβι1 νη ΐτδ 
ΘΟΟΘΠΟΥ ΘΓ ΠῚ, ηΘ ΦΙΔΘΙΘΠἋΪ ΠΘΘΌΡ ἢ} ἸΘοίο 115 νοὶ ἰστί-- 
[μη ΓΘ 6 ΓΘΉῚ, να] βα] θη ρϑγα 116. ΝᾺ ἴδιγδῃ Ομ ηθβ. 
ΠΟΠΊΪΏ1ΕΠῚ [ΟΡ 85 ΓΘΟΘΏΒΘΙΈΠΊ, ΟρΡΟΓΪΒ ἱηϑε {1 γαΐϊο Ρτο- 
ΒΙΡαΪ δ. ΕδΠῚ νϑΓῸ ἰθβϑθη ΠΏ] Πἰ βου ρβὶ, τι ποπηϊβὶ Ἰθοιιμας 
1ΠἸΟλΓΘ ΠῚ, ἩΠΡῚ Ῥγοθαία δχβίαγοί [Ογη)ὰ ΠΟμ 5, 86] ἤδηο. 
8116} ΘΙ ΠΙ566ΠῚ [ΟΤ ΠΊἃ5 γ6] ν] 0585, γ6] Π}ΪΠτ15 ῬΓΟΒΔΌΙΠ6Θ 
ΓΘΙΒΡΓΘΠῚ, ΘΟΩΙΘ ΔΡ]ΘΡΆΓΘΠΙ ἰηἰοΠΐος αδθγθηο ποηηϊηϊ., 
Τα ΤΩῊΠΠ ΠΟ] 5᾽σ ἢ ΠραγΘ, «104 ΘΟΡΙΙΠ ΠΟΙ ΠῚ, ααυδθ᾽ 
1ῃ ΟΓΔΙΙΟΠΙ5. ΟΥΑΙ ΠΘΠ το]αΐα ΘΟ ΠΔΥΘΓΔΠΊ, ΨΘΓΙΠ γα] 
ΒΟΡΓΊΔΠΈΠῚ ΡαΐΔΓΘΠ. [ἢ ΠΊΔΙΟΓΘ 161 ΘΠ ΠΟΠ6 {πα 

᾿ θΓδΐ, τπ|ῷ Π6Ο ΘΘΙΠΠ]ΠΔΓΕΠῚ [ἢ ΟΓΔΙΪΟΠ 6 ΠΟΠΊΪ ΠΤ [ὈΓΠγ85, δὲ: 
ἴῃ Δρρδγδξι οὐ 100 ἱΠαἸΟΔΓΘΠῚ ΠΏ ΠῚ15 ῬΓΟΒΔΌΙ65. Ποίηαδ 
ΟΥΔΙΙΟΠΘΠ1, τιῦ 84 ἸΘοΘὨ [1101 τιβιιπ Πιδοἷβ Δορομηο48-᾿ 
ΓΘΠ., ἰδ} ΠΡ] Υ ΠΙ. ποηάπιη1 [ἴὰ ἀἰΞΠ ποίδμι, ΑΙΡΘΒΒΙ [ΠῚ 
οδρΙΐδ, τϑίθη 5, {πιᾶ6 ῬᾶΘΠ6 ἴῃ Ομ ἢ 115. ΘΟ Ιοἰ θ015 οπιίβ-- 
580 Βηΐ, ΒΟΓΕΔΉ15 1Π1Δ ΟῚ ΠῚ} ῬΓΔΘΒΟΓΙρ ΟΠ ἾΒΡτι5, ΟΔρΙία. 
δαΐθηι ΑἸ ΥΒ᾽ ἴῃ ῬΑΓΑΟΤΆΡΠΟ5 ΡΔΘΙ ΠΑΓΙΠΊΠΠ16 νΟΓΒΙΙΒο 
ὨὈΠΊΘΡΆΤΘ ἸΠ5{Π1|1, ΒῈΡΘΥΔ 15. Τὴ 5.) Π1ἃ ΠυδΖαθ. 
ῬΑΘΊηδ ΠΌΓΟΡΙΙΠῚ ΟΡ  ΙΠῚ 116 {π|ΠῈ} ΠΙΙΠΊΘΓΙ5, ἔπη {115 
80 ΒοΡΔη88 “ποσί ΘΠ 5 ρᾶοίηἶβ, Ἠδοίθπιιβ οἰ ταν 
50Π{|5. ἙαΙΠΟηἷ5 Βογΐίαπαᾶθ νθῸ ΠΕΠΊΘΙΟ 5αηΐ 2490, 564, 
ΤΌΟΘΠΙΔΠῚ, ΠΠΠ]ΘγῚ5 117. {18..419.. οἱ 120. νἱξϊο ργδοίο- 
ΤΉ ]5515, Ρϑ ΘΙ ΠΔ ΠῚ 1106. Θχοῖρις 134. οἵ ἢᾶθο νυἱξϊοβα πα πι6- 
ΤΆΠΑΙ τϑῖϊο ΡΘΡ ἰοί πὶ Ορτ5 ἀοίποθρβ οομεϊπαδίαν, νἱο 
299 ΠΕΠΊΘΓΔΗΓΕΙ, ΟΙιδΕ ΠΟΙ ὙΘΓῸ ΠΙΙΠΊΘΙῸ μ᾽ αγθ5. Ηπιπὸ 
ΘΓΓΟΤΘΠ ῬΓΟΡίρ. ΘΟηβίδη [8 Π| ΓΘίΪΠΘΓΘ Ὑ]ΒῈΠ] οί, πθ΄ 
Ἰδοίογββ οοη πα βθγθηίαγ. (θέδγα δυιίθῃι Ὑ ἃ δὲ βμιθη-ο 
ἄἰα556 οἱ οπηθηάδία ἢ. 1. ἰπ 4! οα558 θχρθαϊοί: Ρ. 43. (νι. ὦ 
91.) 0. 11. (νἱξ. 69.) Ρ. 416. (νἱε. 119.) 0. 202. (νἱξ. 409.) 
Ῥ’ 3549. (νι. 258.) οἱ ρ. 380, (ν{. 948.) β 
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ΠΘΏΙ( 6 οὐδίίοηϊ ᾶθοδθ 5.10 1601 ΒΟ ΠΏ 0114 ατδθοδ, οο- 
ἀϊσαπι ἴῃ ογὰ, νοὶ Ἰηΐδν ΠΠη685 ργοα ἃ, ρᾶγί ἢ) 181 51ρ6- 

᾿ΤΙΟΓΙΠῈ5. ΘαΙ ΠΟη 115 ντ]σαία,, Ῥᾶγηλ 6 ῬΑΙΙΒΊη15 064. 
Τϑοθρία, ΠΌΠΔΘΓΟ ὈΘΌΟΙΟΓΑ, ΟΓΘ4Ο, απ απ|86, ἤθγϑιο 
ἰοβίθ, ἴῃ ΒΟΠΊΔΠηΙ5 ΟΕ ιβάδιη ΟΟΟ ΠΟΙ θὰ5. ἰθυπηΐαγ. 
Ῥγδθίθγθα βοΠ ΟΠ ΟΠ 1η5ΐ81᾽., ἸΙΟΙΠΊΖΕ.Β ΟΥΔίΙΟ ἀτᾶθοα 
ἀεἤοργοί, Ἰδοιιηδ 11} ΒῈΡΡΙθιηθηΐὰ Πα ἸΠοΡ ἢ ̓ Πίθγρτθ- 
ἴπτη 8414]. Ῥ]Θγάσ 6 δπίθηῃ ἰδοη85., (85 ΒοΡί 5 [πα 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΩΘ ατᾶθοᾶ Ππιχία Ὀ]ΘΠΙΟΓΒΠῚ 1,181} ἃ5ΐΘγ15015 ΠπΠο0- 
ἰδγογαΐ, Θοα]οαΠ} πηᾶχίη6 ΕἸ]ΟΓΘΗ ΓΙ ΩΟΓΙΠῚ. ΟΡΘ ΒΌΡΡΙΘΓΘ 
Ἰτσαι. 

1 Πῖο ΠΡῸΡ, 1ῃ 41π|ὸ τϑἤοίθηο πλι}{π|Π| ἰΘ ΠΡΟΤῚ 5 
Βίπ 1 π6 Ῥοϑβιιῖ, ΥἹᾺ 50ΜΜῈ, Π1ᾺΠ015. τη 15 ἰοΟΙ5Έ 16 
ΘΠΊΘη ἀδέΟΓ οχ ΐ, δ, {86 θϑί ΤΌΠΟΙ 111 Πη6ὲ ἢΠΒογ 185, 
ΟΥ̓Δ Ι5βιτητιβ. ἴῃ 400 αἴι86 5 ηἷ σομητηοαδ οἵ δα" πηθηΐᾷ 
ΓΤαϊασιιπν ἴῃ πιδη ἀθροβιία, 51, Ζιιδ 1 ΠΉ1Π1 ΠΘΘΌΪΙ 
Ῥᾶγᾶνογθ, ἰδηΐι πη) ἰδ νϑΙΉ 115 ἰθοίου 115. δί πη] θυ ηΐ, ΠΟἢ 
[γυϑίγὰ ΜΙ 515 Ορογδίιι8 6556 ΓῚ1Π] νΠ6 ον. Νϑατῖια Δ ]ο, 
Ζυη Τὺ 4.046, ΥἹΝ ΟΡΤΙΜΕ, 6400 ἘΠῤΠΠΠ5. τ] Ὁ]{|5 
ἱγαοίποβίπβηθδ ΠΟῸ ΟΡ5. 6558 ΘΟΘΠΟΥΘΙΒ, 60 ΠΊΔΟῚΒ5 
ῬΟΠΑΙΙΠῚ {Π ΓΘ ΓΆΓΙΙ ΠῚ Οατι558 ΠΊΘΟΙΙΠῚ 515 ΘΔ ΥΙΒΕΓΙΙ5. Υ8|6 
ΤΩ Πα 6, φαοά ἔδοΙ5, ἴανϑ 

{1Ρ5186, 0515 ΠΡ 5 ΑΡΓ1]. δηπὶ ΟΙΘΙΘΟΟΟΧΠΠ. 



.1. για Ῥεέοϊοπιδοίῖ. α Βομοάϊα αν. πη ῖβ. 
ἀθ5οσῖρῦ8. 

τ ε ὡ ι ι ε - Ἢ ΕΒ) 

Οὗτος ὁ Πτολεμαῖος κατὰ τοὺς «Αδριανοῦ μὲν ἡν- 
Ἁ ι Ἂ , ΄ - 

ϑησε χρόνους " διηρκεσδ δὲ χαὶ μέχρι Μαρχου τοῦ 
᾿ΑἈντωνίνου, ἐν ᾧ χρόνῳ καὶ Γαληνὸς ὦ ἰατρικῇ διεφαίνετο, 
καὶ Ἡφωδιανὸς Ο γθαμματικὸς καὶ “Ερμογένης ὁ περὶ 
τέχνης γράψας ῥητορικῆς. 

κ 

Π. Κατὰ «Σουίδαν" 
ο-ἷἣ «ε - ς ΕΣ - 

Πτολεμαῖος ὁ Κλαύδιος, χρηματίσας Αλεξανδρεὺυς 
’ τ - ,» ’ - 

φιλοσοφος, γεγονὼς ἐπὶ τῶν χφόνων Δαρχου τοῦ βασι- 
λέως. Οὗτος ἔγφαψε μηχανγικὰ βιβλία γ΄, περὲ φάσεως 
καὶ ἐπισημασιῶν ἀστέρων ἀπλανῶν. βιβλία β, ἅπλωσιν 
ἐπιφανείας σφαίρας, κανόνα πρόχειρον, τὸν μέγαν 
ἀστρονόμον, ἤτοι σύνταξιν καὶ ἀλλα. 

ΠῚ. Πτολεμαίου εἰς αὑτὸν ἐπίγραμιια" 
(Ε εἐοαϊεα βάθου! ΧΗΙ. νι, Βαπάϊῃ. 810]. ᾿ιαϊ πέδη. 

Τοπι. ἴ. Ρ. 489. οἵ. ΑπΕ]0]. ΡΑ1.1Χ, ὅττ.) 

Οἷδ᾽ οτι ϑνητὸς ἔφυν καὶ ἐφήμερος" ἀλλ᾽ ὅταν ἄστρων 
Μαστεύω πυχνὰς ἀμφιδρόμους ἕλικας, 

Οὐκέτ᾽ ἐπιψαύω γαίης ποσὶν, ἀλλὰ παρ᾽ αὐτῷ 
Ζηνὶ ϑεοτρεφέος πίμπλαμαι ἀμβροσίης. 

ΙΝ. Τοῦ αὐτοῦ ἀλλο. 
(ΑΠΈΟ0]. ῬΑ]. ΨΕΗ, 814.) 

Μη πόϑεν εἰμὶ ἡ μάϑῃς μηδ᾽ οὔνομα" πλὴν ὅτι ϑνήσκχειν 
Τοὺς παρ᾽ ἐμὴν στήλην ἐρχομένους ἐθέλω. 



ΥΙΤᾺ ῬΤΟΙΈΕΈΔΓΑΕΊΙ. ΧΧῚ 

γ. Κατ ᾽Ολυμπιόδωρον. 
(σοπηπιοιίατ. ἴῃ ΡΙαΐοπ. Ρῃδοῆοη. 2. δῖ5. ΗΔ]. ρ. 48.) 

᾿Ελέγετο δὲ ὁ Ἐνδυμίων ἀεὶ καϑεύδειν, διότι ἀστρο- 
γομῶν ἐπ ἐρημίας διέτριβε" διὰ καὶ φίλος τῇ Σελήνη" 
ὁ καὶ περὶ Πτολεμαίου φασίν" οὗτος γὰρ ἐπὶ μὲ ἕτη ἐν 
τοῖς λεγομένοις ΠΠΕΘΟα, τοῦ Καγώβου ᾧκπει ἀστρονομίᾳ 

σχολάζων" διὸ καὶ ἀγεγράψαντο τὰς στήλας (αοπ στοί- 

λας) ἐκεῖ τῶν εὑρημένων αὐτῷ ἀστρονομικῶν δογμάτων. 

ΥἹΙ. Μαξίμου τοῦ Πλανούδη ἐπίγραμμα εἷς τὸν 
πίναχα τῆς Πεωγραφίας Κλαυδίου Πτολεμαίου. 

(οἴ. ΒΙ}1. ΒμΤΌΘδ, 

Ἣν ἐθέλῃς ὃ δράᾳν με, πεπηγόσιν» ὀμμασί μ᾽ ἄϑρει, 

“Εβδομὰς ἡ ῇ κλιμάτων γὰρ ἀεὶ δοκέουσα κινεῖσϑαι, 
Οἷά τὸ κύκλος καὶ βλέφαρον σέο συμπεριάξει, 
9 ι ΕἸ »" ’ δὲ " δ 35 λ ;» ’ ταῖς 

χτὸς ἐμοὺ ϑήσει δὲ, καὶ ἕμπαλιν ἐς πόνον ἥξεις. 

γΠ. Τοῦ αὐτοῦ" 
Εἰς πόλον εἰ (Ώ γαίηϑεν ἴδης, ἅμα πάντα δοκεύει , 
Εἰς χϑόνα δ᾽ οὐρανὸν εἰσαναβὰς ἃ ἅμα πᾶσαν ἂν εἶδες, 

Νῦν οὖν πᾶσαν δρῶν ἅμα γῆν ἕμεν ἐς πόλον οἷου. 

ΨΠ1. Τοῦ αὐτοῦ" 
ΡῚ} {ς ΝΥ Ὁ ’͵ « - ᾿ ;ὔ 

Οὐτοι σφενδονὴ εἰμὶ, χλαμύδος δρᾷς δὲ με μορφήν, 
ἌΕΤΣ 3 -Ὁ Ὄ  ΟΡΑΕ - ἢ - 

ου ὁόος ὠχξανοῖο περίδρομος εἰς ἐμὲ πᾶσαν, 
- ι Τὴ 31 ΚΕΝ 2 - 

“Ῥοὺς δ᾽ ἁλὸς ἀλλοϑι, ἀλλοϑ' ἄγνωστος γαῖα με χυκλου. 
. ἐν ἢ τ κλγδνι 

ΙΧ, Τοῦ αὐτοῦ. 
39 2 4 Π δὰ 

Ἤελίοιο φανέντος ἀπεκρυφϑὴ σέλας ἄστρων, 
, 2 -»" - 39 

Καὶ σφετέρην ἀκτῖνα ϑοῶς ἀνεσείρασε μήνη» 
εἰ. Ρ δ ΄ Ὑ τὸ 
Ἦδὲ γεωγφαφίη δὲ νεώτατον αΘτν παμείαμ; 
Πᾶασαις ταῖς προτέραις ζοφερὴν ἐπέϑηκε καλυπτρή»γ. 



ΧΥΙ ΨΙΤᾺ ῬΓΟΙΠΕΜΝΛΑΈΙ. 

Χ. ᾿Ἰνωνύμου" 
ς οοα. ΨιπάοΡΟπΘη51.) 

Ἔν γραμμαῖς τὸν χόσμον ἀριϑμηϑέντα γόησον; 
“ἄρχτους, ὠχεαγὸν δύσιν ἀγτολίην τὲ γότον Τξ, 
Χεῖμα, ϑέρος,φυσικάς τ ἀτραποὺς σχολιᾶς τὸ χε- 

λεύϑους, 

Αἰϑίοπάς τ᾽ ἀϑρανεῖς Γερμανῶν δύσμορα φῦλα, 

“Σαυρομάτας χοΐροισιν ἐοικότας ηδὲ καὶ αὐτῆς. 
«Μινομόρου Σκυϑίης χαλεπὸν γένος ἄχρις ἐς ἠῶ 

Ινδῶν τε ΣΣηρῶν τε" τὸ γὰρ πέρας αντολίης γῆς. 

97 [4 

ΧΙ. ζζἥλλου τινός" 
(ΑμίμΟΙ. 1[Π|. Ρ. 225. ε4. [460}5.} 

Ρ ᾿ ΄ 3 , - τς 
Γαίης ἕν νώτοισιν» οχουμεγος, ὦ Πτολεμαῖε, 

Καὶ βροτέης φύσιος δεσμούμενος ἕνδοϑι τεϑμῶν 
Οὐκ ἄστρων δὴ μοῦνον ἀειδίνητον ἃ ἀγάγκην 
Οὐδὲ πόλοιο φορὰν σὺ διέγνως ἀστατὲ ουσαν; 
᾿Αλλὰ καὶ αὐτά περ ὅττι τελεῖ σημήϊα, φαΐνεις. 

Τούνεκα δὴ χϑειὼ καλέειν σὲ τιν᾽ οὐρανιώνων, 
“ἰϑέριόν τὲ νόον φορέειν, οὐ γήϊνον ἔμπης. 
Εἰ γὰρ καὶ μερόπεσσι χαμερπέσι συμβιότευσας, 

᾿ τ 3 ἢ ΕΣ 

Καὶ φύσιος ϑνητῶν περ αλυκτοπέδῃσιν ἐδέσμου, 
“Ἰλλὰ νόον παϑέων ἐν τοῖσι πόνοισι κάϑηρας, 
9. ξ Ἶ ι 37 δὲ Ἀ 3: λ΄ ἰλ , 

Εξω σαρκὸς ἔβης δὲ καὶ ἀχλύος ἱλυοέσσης 
Γ ΄ τ τ Γ ’ 

Καὶ τελέσεις προέξειπας ἕς υὑστερα τέρμα λαχουσας. 



ΒΑΤΙΟΟΙΝΙΠΜ 

ΠΕ ΘΕΘΘΒΑΡΗΙΑΕ ΡΤΟΙΕΜΔΑΕΕΛΔΕ ΘΕΒΑΘΙΒΙΙΒ. 

Ἴοιγα ΡιοἸθμΊδθ0 οϑί βρῆδϑογα οἵη] ἀπο λιι5. ΡΟ]15, 
ΒΘΡίθυ ΓΙ ΟΠ 811 οἵ διιβίγα!!. ΘΙ {05 41] ἃ Βθρίθῃ} ΓΙῸ 
ἴῃ ΤΠΘΡΙΔ]6 ΠῚ] γϑγβιι5 (6! πϑαηίαν ΟΟΟΙΧ οἰγοα!! Τη6Γ1- 
αἰδηὶ (κύκλοι μεσημβοιν οἱ) (οἴ! 46 πὶ ἴδγγαθ ἰοηο  Π] 15 
Ραγίθβ (μοίρας) νΕ] ϑγδάιι5 ἀοβίϑηδηΐ. Οὐδηἀοσυΐάοῃι 
ΨΟΓΟ ΠΟΠΏΪ5] ΑἸ ΘΓΌΠΙ Βιοτα ρῃδοτίμπι οβϑί ποίιπι, 4486 
ϑγδάθσθαμῃ ΟἸΧΧΧ ( ρπ΄) Ρίο]επιδθιβ 80 οοοἰ θπίδ δά 
ΟΥἰδηΐδπι ΨΘΓΒΙΙ5 ἘΠ ΠΠΊΘΓαΐ, ἴθγγταθ 5 ΡΘΓΠΟΙΘΠΊ 
ἰδηΐπ ἃ ΒρδίογιΙΠΊ [Π511}15 πιβαπι6 84 ΒΙπαγαπιὶ οἂραΐ 
χηθίϊθη5. [Ἃ6Π} ἴθγγὰθ ἰδί! 1 η 61} ΠΘἔ 65 ΟἸΓΟΪ ΠῚ 
ῬΘΙ ΠΟΘΙ ΙΔ Π05 ἀπο 6, 80 τιΐγο π6 ΡΟ]0 ρᾶ 11 1. 6. ΧΟ οτἂ- 
ἀσσαχη ᾿πίθρνα!]!ο ἀἰβιπποίαμη., {π6π ἐἰσημερινόν ἱ. 6. 8ἃ6- 
Φαϊποοί [6 πὶ ΔρΡΡ6]]αΐ. (ὑαϊ] 41 ὉΪΓΙΠΔ 16 ΔΘ6 115 1πΐθγ- 
ψΆ}}15 δὰ αἰγαμηαιιθ ΡΟ] πὴ ρᾶΓΆ]]6}1 ἀποιιηΐαι ΟἸΓΟᾺΪ 
(κύκλοι παράλληλοι), ΘογιιΠ], 4] ΔΘΟ Ϊ ΠΟΟΙΙΔ}1 τὐΓΙΠΠ 16 
ΒῈΠΐ ΡΓΟΧΊΤΩΙ 6] ἰγΟρΡΙ Οἱ, ῬΓΙΠΗΙ δὗ 510 Θοίθυι θ᾽ ΠΟΘ Β5 1ἢ 
παἰγούτιθ ΔΘΑ ]ΠΟΟΙ4115 ἰδίθγθ 84 αἰΓατ 116 ῬΟΪ ΠῚ ΞΕ ΠΘ 
ΠΕΠΙΘΓΔΏΪΙΓ. [π᾿ ΞΘρίθ ΠΗ ΓΙΟΠΔ]}1} ἰδίου ἴθγγαθ ΘΟΘἩ]ΐδΘ 
Ῥᾶγβ δχίγεπηα οϑί Τῇ] 51} 63, ἴῃ διιβίγα]! δυΐθπι, Αρ1- 
ΒΥ Π10ὰ 5110 205 νϑ8] Ῥγαβιιπη ῬΓΟΠΊΟΠίον πὶ 58 16... 
Οἰιοίϑι Ῥίοϊθιηδθο (οί πι5 ἴθγγαθ οἰγοια{π5 βίδα ΓΤ ἴθ 6 
ΕΟἸΙΓΧ ΧΧ τΠΠ[ὦὼ., ΑΙ πλ14186 Δ 15 ΧΟ βἰδαϊογιπι π11}}18ἃ 
ΘΟΠΊΡΙΘΟΙ! νἱἀθίαγ, σταάτι8 γο] μοῖρα Ὁ [εγ6 βίδ 115 οοη- 



χχιν ἘΑΛΤΙΟΟΙΝΙΌΝ ΒΞ ΟΒΛΔΌΙΒΟΒ. 

Πείξαν, (ϑἰαάίαπι δαΐθηι. αὖ Πκογίο νἀ θίμν., οἰγοϊίον ΠΟ 
Ροάϊρυβ, δαΐ, αὖ Υ αγπιῖο, ὈΠΧΙΧ ρβάϊθυβ ῬΑ 51η15). 
αταάιι8 νθτῸ ἰηΐθοτοβ Ῥίο ΘΠ] 615 ΡΓῸ ΠΊΟΓΘ [ΘΓ ΆΓΤΩ 
ποίϊ5. ουδάπππηιδ [(Χ βοοτηθηΐδ (τμήματα) ν6] ρᾶτίοα- 
185 τηϊητιΐδ5 ἔγδοῦ 5 ΤΠ αΤΏΘΡ ΙΒ, 56 ΡΓῸ 5ΘΧΆΘΘΏΙ5 ἀΟἀΘηὰ5 
ἰαπίϊιπι πιιπγογδΐ, Βῖγ8 απο ἴῃ ἀθορταρηϊᾶ ἤθη ἃπαοί 8ο- 
Οἰγαΐ 5 ἀθ ἢ ηἰγα ἸσΘΟΡ ΠΩ 51{11Π|, 5150 6 Φαρα ποὴ δΟοιΓΠ10- 
το 5 ΘΠ] ΠΟ 65 ΒΘ αἰ ἔπιτ, αἰ ΒοΓί 5 βιιβριοαΐαν, ἃ ΒΟΠΊΔΗΙΞ 
δορορίδ5, γ6} σνδ 5 [18 Π} ἀ5515 ἀποάθηδβ ἀπηγίαχδΐ 
Ρατγίαϑ Πα ΔΗ ΠΡ115. γ6] πΠοη Ρ]  ΓΟ5. 4146 ἸΟΟΟΥΙΏ] ΡΟ51- 
ἄοπα οοηϊθοΐατα5 δα {6 η 05. θη, πι8. 146 Πη} ΡΙῸ 
ΠΟΘ ῬΓΪΠ ΠῚ Ἰοηο αἰ η15, ἀθιη4θ. ἰαἰ ἐπ 1η15. τα 
Θ΄ Π54Ὲ6 ρᾶΓίο 15 ΠΤ Πτι{15 51115 Οὐ Π5618 ἸΟΟἱ ΡΟΒΙ ΠΟΘΙ 
1πα!οδί. 

Ιπάοχ πα ΥΟΥ απ {γΓἃ ΟΓΟΤῚ ΠΗ. 
4αϊθὰ8 ἀποᾶεπδ στδάιϊιβ βεσπιεπία 5:51} αηΐαι 1ἢ πη 6 6118 

Ρίοϊεηδοοδθ αεορτδρ δε Π0ΓῚΒ: 

ἐπ: ΜΕῸ ἩΎΞΞΕ ΝΜ Γι]; 

Ὅν Ἀ ἀν πεῖς ὡπτθετα 
γεν δ τ ΓΘ 
“πνέει τς ΠΠΙθ τ ςς ἐπ βηαι 
γι -- 1 ἡ τ-ῷ ξῇς δ Π, 0, 6. Μ8. 1401. 
Ζ2--«ἕ -- Ἕ 30 

Ἢ 35 ἼΘΙ ΔΝ “,"- ----- 

ξιῇ σι Ππ ἀλτειττ δ 

ὸ τῶν ΄ ΞΞΞΞ Ξε- [᾽) 

πᾶν πὰ ἈΕῚ Ὁ ΧΕΡῚ Ραμ 

“α 21 Ὁ -π---- --- . 

Ἐ Ι  σΥΞ τ ΗΕ ΓΝ τος 



Κλαυδίου Πτολεμαίου 

Γεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως 

Βιθλίον α΄. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πρώτῳ βυβλίῳ. 

-αἹ Τόένι διαφέρει γεωγραφία χωρογραφίας ; 
β᾽) Τίνα δεῖ ὑποχεῖσϑαι πρὸς τὴν γεωγραφίαν: 

7) Πῶς ἀπὸ τοῦ σταδιασμοῖ τῆς τυχούσης ἐἰϑυτενοῦς. δια-- 
στάσεως, κἂν μὴ ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἡ μεσημβρινὸν, ὃ τῆς 
περιμέτρου τῆς γῆς σταδιασμὸς λαμβάνεται, χαὶ τὸ 
ἀνάπαλιν; 

δ) Ὅτι δεῖ Ε ἐχ τῶν φαινομένων τηρούμενα προὐποτί- 
ϑεσϑαι τῶν ἐκ τὴς 1 περιοδικῆς ἱ ἱστυρίας. 

ε) Ὅτι ταῖς ἐγγυτέραις τῶν ἱστοριῶν προσεκτέον διὰ τὰς 
ἐν τῇ γὴ κατὰ χρόνους μεταβολάς. 

ς) Περὶ τῆς χατὰ ΔΙαρῖνον γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως. 

Ὁ) “)ιόρϑωσις τῆς κατὰ Μαρῖνον τοῦ πλάτους τῆς ἐγνω- 
“μένης γῆς διαστάσεως, ἀπὸ τῶν φαινομένων. 

) Ἥ αὐτὴ διόρϑωσις ἃ ἀπὸ τῶν διανύσεων τῶν κατὰ τὰς 

ὁδοιπορίας. 
9) Ἢ αὐτὴ διόρϑωσις ὦ ἀπὰ τῶν κατὰ πλοῦν διανύσεων. 
ὁ Ὅτι οὗ δεῖ τοὺς 4ἰϑίοπας μεσημβρινωτέρους ὑποτί-: 

ϑεσϑαιτοῦ ἀντικειμένου παραλλήλ ουτοῦ ὑ διὰ Μερόης. 
.) Περὶ τῶν εἰς τὸ μῆκος τῆς οἰκουμένης ὑπὸ τοῦ Γα- 

ρένου, μὴ δεόντως ἐπιλελογισμένων. 
ιβ) 4ιόρ ϑωσις ἀπὸ τῶν ὁδοιποριῶν τοῦ μήκους τῆς 75:0: 

σμένης γῆς. 

Ῥτοῖ,.. Θ6ΈΟΟΘΒ. 1. Α 
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17) Ἢ αὐτὴ διόρϑωσις ἀπὸ τῶν κατὰ πλοῦν διανύσεων. 
υδ) Περὶ τοῦ ἀπὸ τῆς «Χρυοῆς «Χερσονήοου ἐ ἐπὶ τὰ Καττί- 

γαρα διάπλου. 
ν8) ΠΙΕερὲ τῶν ἐν τῇ κατὰ μέρος ἐκϑέσει τῷ Μαρίνῳ διαπε- 

φωνημένων. 
υς) Ὅτι παρῆλϑέ τινὰ αὐτὸν χκαὲ χατὰ τοὺς τῶν ἐπαρ- 

χιῶν περιοριομούς. 
υἷ) Περὶ τῶν διαπεφωνημένων αὐτῷ πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν 

χαϑ' ἡμᾶς ἱοτορηϑέντα. 

νη) Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν τοῦ "Μαρίνου συντάξεων κατὰ τὴν 
καταγραφὴν " τῆς οἰκουμένης δυσχρηστίας. 

ν9) Περὶ τοῦ τῆς καϑ' ἡμᾶς ὑφηγήσεως προχείρου πρὸς 
τὴν καταγραφήν. ᾿ 

κ) Περὲ τῆς ἀουμμετρίας τοῦ κατὰ τὸν δίαρῦνον γεωγρα- 
φυιυχκοῦ πίνακος. 

κα) Τίνα δεῖ τηρεῖν ἐπὲ τῆς ἐν ἐπιπέδῳ γινομένης χκατα- 

γραφῆς; 
5β) Πῶς δεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν σφαίρᾳ καταγράφειν; 
17) Ἔκϑεοις τῶν ἑοτασοομένων τῇ καταγραφῇ μεοήμβρι- 

νῶν καὶ παραλλήλ ὧν. 
κὃ) Μέϑοδος εἰς τὴν ἐν ἐπιπέδῳ τῆς "οἰκουμένης οὐύμμε- 

τρον τῇ σφαυρικῇ ϑέοευ καταγραφήν. 



Κεφ. ο΄. 

Τίνι διαφέρει γεωγραφία χωρογραφίας; 

ε 2 Υ ᾿ Β] ῳ ΩΣ 

8.1. ΠῚ γεωγραφία μίμησίς ἐστι διαγραφῆς τοῦ 
κατειλημμένου τῆς γῆς μέρους ὅλου μετὰ τῶν ὡς ἐπί- 
παν αὐτῷ συνημμένων 1) καὶ διαφέρει τῆς χωρογρα- 
φίας, ἐπειδήπερ αὕτη μὲν ἀποτεμνομένη τοὺς κατὰ 
μέρος τύπους χωρὶς ἕκαστον καὶ καϑ' αὑτὸν ἐκτίϑε- 

ται,συναπογραφομένη πόντα « σχεδὸν καὶ τὰ σμικρότατα 
τῶν ἐμπεριλαμβανομένων, οἷον λιμένας καὶ κώμας καὶ 
δήμους καὶ τὰς ἀπὸ τῶν πρώτων ποταμῶν ἐκτροπὰς 
καὶ τὰ παραπλήσια. δ. 9. Τῆς δὲ 7: ΘοτοΕ ἰδιὸν 
ἐστι τὸ μίαν τε καὶ συγεχῇ δεικνύναι τὴν» ἐγνωσμένην 
γῆν, ὡς ἔχει φύσεώς τε καὶ ϑέσεως, καὶ μέχρι μόνων 
τῶν ἐν ὅλαις περιεκτικωτέραις περιγραφαῖς αὐτῇ συνημ- 
μένων, οἷον κόλπων, καὶ πόλεων μεγάλων, ἐθνῶν τε καὶ 
ποταμῶν τῶν ἀξιολογωτέρων, καὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστον 
εἶδος ἐπισημοτέρων. - 8. Ἔχεται δὲ τὸ μὲν τς 
γθαφικὸν τέλος τῆς ἐπὶ μέρους προσβολῆς, ὡς ἂν εἴ τις 
οὖς μόνον ἢ ὀφϑαλμὸν μιμοῖτο" τὸ δὲ γεωγραφικὸν 
τῆς τἀ λον ϑεωρίας, κατὰ τὸ ἄνάλογον τοὶς ὅλην 

τὴν κεφαλὴν ἀπογραφομένοις. ὃ. 4. Πάσαις γὰρ ταῖς 

5601. 1) Οἷον κόλπων; ἢ λιμένων, καὶ πόλεων ἐπ’-- 
σημοτέρων, ἐθνῶν τε καὐποταμῶν, καὶ ἁπλῶς τῶν καϑἢ 
ἕκαστον εἶδος ἀξιοζογωτέρων τε καὶ ἐπιφανεστέρων. 

Α.2 
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20 



4 ΠῚΒ. Σ᾿. ΟἙΟΑΡ.. 

ὑποτεϑειμέναις εἰχόσι τῶν πρώτων μερῶν ἀναγκαΐως 
καὶ προηγουμένως ἐφαρμοξομένων, καὶ ἔτι τῶν δεξομέ- 
γων τὰς γφαφὰς συμμέτρων ὀφειλόντων εἶναι ταῖς ἐξ 
ἀποχῆς αὐτάρκους τῶν ὄψεων διαστάσεσιν ̓ ἐάν τε τὲ- 
λειον ἢ τὸ γραφόμενον, ἐϊν τ᾽ ἐπὶ μέρους, ἵν᾿ ἅπαν 
αἰσϑητῶς περιλαμβόάνηται, παρηκολούϑησεν εὐλόγως 

ῶν 

ὅμα καὶ χρησίμως τῇ μὲν χωρογραφίᾳ συναποδιδόναι 

καὶ τὰ μικρομερέστερα τῶν ἰδιωμάτων, τῇ δὲ γεωγρα- 
φίῳ τὰς χώρας αὐτὰς μετὰ τῆν υσθιτο περικειμένων" 

"ὃ ὅτι καὶ πρῶτα μέρη καὶ μεγέϑεσι συμμέτροις εὐκατά-- 
ταχτα, τῆς μὲν οἰκουμένης αἵ τῶν χωρῶν τοποϑεσίαι, 
τούτων δὲ αἵ τῶν ἐπιπλεῖον αὑταῖς ἐμπεεριεχομένων δια- 
φοραί. ὃ. 5. Καταγίνεται δὲ ἐπιπλεῖστον ἢ μὲν χω-- 
ρογραφία περὶ τὸ ποιὸν μᾶλλον; ἢ τὸ ποσὸν τῶν χα- 

10 τοτασσομένων, (τῆς γὰρ ὁμοιότητος πεφρόντικε τς 

ταχῆ;, καὶ οὐχ οὕτως τοῦ σι' μέτρου. τῶν ϑέσεων) ἢ ἢ 
δὲ γεωγραφία περὶ τὸ ποσὸν μῦᾶλλ ον, ἢ τὐ ποιόν" ἐπει-- 
δήπερ τῆς μὲν ἀναλογίας. τῶν διαστάσεων ἐν πᾶσι ποι- 
εἴται πρόνοιαν, τῆς δ᾽ ὁμοιότητος μέχρι τῶν μεγαλο- 

30 μερεστέρων περιγραφῶν καὶ κατ᾽ αὐτὸ τὸ σχῆμα, μόνον. 

δ. 6. Ὅϑεν ἐκείνῃ μὲν δεῖ τοπογραφίας , καὶ οὐδὲ εἷς 

ἂν χωρογφαφήσειεν, εἰ μὴ γθαφιπὸς ἀνήρ" ταύτῃ δ᾽ 
οὗ πάντως᾽ ἐμποιεῖ γὰρ καὶ διὰ ψιλῶν. τῶν γφαμμάτων 
καὶ τῶν παρασημειώσεων δεικνύναι καὶ τὰς ϑέσεις καὶ 

Ὁ τοὺς καϑόλου σχηματισμούς. ὃ. 7. Διὰ ταῦτα ἐκείνῃ. 

μὲν οὐδέν τι δεῖ μεθόδου μαϑηματικῆς, ἐνταῦϑα δὲ 
τοῦτο μάλιστα προηγεῖται τὸ μέρος. ὃ. ὃ. Προεσκέ- 
φϑαι γὰρ δεῖ καὶ τῆς ὕλης γῆς τό τε σχῆμα καὶ τὸ 
μέγεϑος, ἔτι τε τὴν πρὸς τ᾽ περιέχον θέσιν, ἵνα καὶ τὸ 

80 κατειλημμένον αὐτῆς μέρος ἐνῇ εἰπεῖν, καὶ πόσον ἐστὲ 



δ αἰ οππθμη; ΕΒ ΕΝ ἸΘΊ ΠΡ Ὁ: ὅ 
Ἁ - ν» Ὁ ΕἸ 4 , διὰ ΓΒΑ 

καὶ ποῖον, καὶ ἔτι τῶν ἐν τούτῳ τόπων ἕκαστους ὑπὸ 
- 2 Γ᾿ κι ἰτὴ 

τίνας εἰσὶ τῆς οὐρανίου σφαίρας παραλλήλους" ἐξ ὧν 
΄ ᾽ - ’ . τ 

τὰ τὲ μεγέϑη τῶν νυχϑημέρων, καὶ τοὺς κατὰ κορυ- 
- 32 - τ τ ε ΠῚ - γ 

φὴν γινομένους τῶν ἀπλανῶν, καὶ τοὺς ὑπὲρ γῆν, ἢ 
-Ὁ 3 ᾿ [4] “ 4 

ὑπὸ γὴν ἀεὶ φερομένους, καὶ ὅσα τῷ περὶ οἰκήσεως 
ΐ ΠΩ ’ 

λόγῳ συνάπτομεν, ἐξέσται προσδιαλαμβάνειν. ὃ. 9. 
-Ὁ 3 ’ 

Ἃ τῆς ἀνωτάτω καὶ καλλίστης ἐστὶ ϑεωρίας, ἐπιδει-- 

χγύντα διὰ τῶν μαϑημάτων ταῖς ἀνθρωπίναις καταλή-- 

ψεσι τὸν μὲν οὐρανὸν αὐτὸν, ὡς ἔχει φύσεως , ὅτι δύ- 

γαται φαίνεσθαι περιπολῶν (ἦ γὴμᾶς, τὴν δὲ; ὲ γῆν διὰ τῆς 

εἰκόγος, ὅτι τὴν ἀληϑινὴν καὶ μεγίστην οὖσαν καὶ μὴ 

περιέχουσαν ἡμᾶς, οὔτε ἀϑρόαν, οὔτε κατὰ μέρος, ὑπὸ 

τῶν αὐτῶν ἐφοδευϑῆναι δυνατόν. 

Κεφ. β΄. 
Τί δεῖ ς “» «Ὁ 9 ἔλα, Ὰ ᾿ Ἁ ΄ 

ἐγ)ὰ ὕεν υὑποκεισυ αι προς ΤῊ γεωγραφιανῦ : 

1. 17 μὲν οὖν τέλος ἐστὶ τῷ γεω; Ἴ καὶ δ. 1. 1 μὲν ἐξ τσ τς, 7 ΣΙ ΤΟΙ τον στ: 

τίνι διαφέρει τοῦ χωρογράφου, διὰ τούτων ὡς ἔν κε- 
φαλαίοις. ὑποτετυπώσϑω. δ. 2, Προχειμένου δ᾽ ἐ 
τῷ παρόντι καταγράψαι τὴν. καϑ' ἡμᾶς οἰκουμένην 
σύμμετρον ὡς ἔνι μάλιστα τῇ κατ᾽ ἀλήϑειαν, ἀναγ- 

»"ο“Ὁ 77 - « [ ΄ ’ 

καῖον οἰομεϑα προδιαλαβεῖν, ὁτι τῆς τοιαύτης μεϑοόδου 
Ἢ ΄ ΄ ι ι 

τὸ προηγούμενον ἐστιν ἱστορία περιοδιχῆ, τὴν πλείστην 
- Ὁ ) -- ; 

περιποιοῦσα γνῶσιν ἐκ παραδόσεων τῶν μετ᾽ ἐπιστά- 
Ὡ 1 ι , ; ’ 

σεως ϑεωρητικῆς τὰς κατὰ μέρος χώρας περιξλϑόντων, 
[4] - ) , ’, } ’ 2 

καὶ ὅτι τῆς ἐπισκέψεως καὶ παραδόσεως τὸ μέν ἐστι 
4 ; ᾿ ΄ » Ἦν 

γεωμετρικὸν, τὸ δὲ μετεωροσχοπικόν, γεωμετρικὸν μὲν 
4 ι - - 3 4 ω [4 τ 

τὸ δια ψιλῆς τῆς ἀναμετρήσεως τῶν διαστάσεων τὰς 
ΞΕ , - , ὲ 

προς ἀλλήλους ϑέσεις τῶν τόπων ἐμφανγίζόν, μετεώροσκο- 

οι 

ῷῳ" 
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« ι ι ι - ᾿ 32 ι -Ὁ 39 ; 

πικὸν δὲ τὸ διὰ τῶν φαινομένων ἀπὸ τῶν ἀστρολάβων 
Υ, 39 [4 - ᾿ εἩ 9 ᾿ 

χαὶ σχιοϑήρων οργανων" τοῦτο μὲν, ὡς αὑτοτελὲς τι 
39 , -Ὁ ς ε 

καὶ ἀδιστακτότερον, ἐκεῖνο δὲ, ὡς ὁλοσχερέστερον, καὶ 
; 4 9 “ - ι΄ ᾿] 39 

τούτου προσδεόμενον 2). ὃ. ἃ. Πρῶτον μὲν γ)γὰρ ανὰγ- 
, ς -ο 2 Υ͂ ’ 

καίου τυγχάνοντος ὑπϑχεῖσθαι καϑ' ἕκατερον τρόπον, 
ι - ΄ , «ς - 

σροὸς ποίαν τέτραπται τοῦ κοσμου ϑέσιν ἢ τῶν ἐπιζη-- 
τ ’ ΄ , ἢ 55) ᾿ «- - γὼ γ 

τουμένων δυο τόπων διάστασις - (οὐ γὰρ ἁπλῶς εἰδέ-- 
τὸ , 3 ἢ ε - ΄ 3 . Ἂ 

γαι δεῖ, πόσον ἀφέστηκεν ὁδὲ τοῦδε μόνον, ἀλλὰ καὶ 
Ἂ; ι ΕΥ ιν δε 9. τ 59 

γσεοῦ, τουτέστι πρὸς ἄρκτους, φέρε εἰπεῖν, 9) προς ἄνα-- 
ι Ρ.Ὶ ᾿Ὶ ᾿ 7 “ 2 7, 

τολὰς, ἢ τὰς μερικωτέρας τουτῶν προσνεΐσεις") ἀδυ-- 
΄ τ - Ὁ 39 - 3 « 

γατον ἔστι τὸ τοιοῦτον σχοπεῖν ἀκριβῶς ἀνεὺυ τῆς δια 
ῳ ΡῚ ΄ ΄ ϑοὴν δ. ἀξά ’΄ 

τῶν εἰρημένων ὀργάνων τηρήσεως, ἀφ᾽ ὧν ἐν παντὶ τό-- 
Ἀ ΄ , ᾿ « -» 

σπῳ καὶ χρόνῳ δείκνυται προχείρως ἢ τε τῆς μεσημβρι-- 
-Ὁ ᾿ Ἂ τ ’ -- 2 

γῆς γραμμῆς ϑέσις, καὶ διὰ ταύτης αἵ τῶν ἀνυομένων 
7ὔ ᾿ ΞΕῚ Ἀ ΄ ᾿ ε«Ἡ 

διαστάσεων. ὃ. 4. “ῥπειτα, καὶ τούτου δοϑέντος, ἢ 
. - “ - Ρ] ΡῚ 

μὲν τῶν σταδιασμῶν ἀναμέτρησις οὔτε βεβαίαν ἐμ-- 
τι 3 -" ΄ [ ι ᾿ Ξ 

στοιεὶ τοῦ ἀληϑοῦς κατάληψιν, διὰ τὸ σπανίως ἰϑυτε-- 
γέσι περιπίπτειν πορείαις, ἐχτροττῶν πολλῶν συναποδι-- 

Η ᾿ ι ς ι ι [ - 
δομένων καὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς καὶ κατὰ τοὺς πλοῦς ---- 

- - - ι « ι ι 

καὶ δεῖν ἐπὶ μὲν τῶν πορειῶν καὶ τὸ παρὰ τὸ ποιὸν 
τ - - “ ες 

καὶ ποσὸν τῶν ἐκτροπῶὼν περισσεῖον εἰκάζοντας ὑφαι- 
εὖ μέ [ 3 ι τ - Εν ΕῚ 

ρεῖν τῶν λων σταδίων εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν τῆς ἰϑύυτε-- 
Ὁ - 2 νι τὰ τ ᾿ 

γείας, ἐπὶ δὲ τῶν ναυτιλιῶν ἕτι καὶ τὸ παρὰ τὰς φορὺς 
; ι 7 τ ͵ Α ΕΝ τ 

τῶν πνευμάτων, διὰ πολλὺ γε μὴ τηρούντων τὰς αὑτὰς 
“ 39 ’ 3 2Ὰ ς 

δυνάμεις, ἀνώμαλον προσδιακρίνειν ---- οὔτε, κἂν ἢ με- 
-ἧἷ ’ τω 3 ᾿ ; 9 Φ τω 

ταξὺ διάστασις τῶν ἀμειφϑέντων τόπων ἀκριβωϑῇ, 

Ξ01101. 2. “Σειόϑηρός ἔστι οχῆμα πυραμίδος ἐκ 
τεοσάροῶν τριγώνων περιεχόμιεν ον, περιιοτάντων Ὀρϑὴν 
γωνίαν τῶν τριγώνων, δεῖ οὗ λαμβάνομεν τὴν μεσημ- 

30 βοίαν. 



( ν. 6. ε4. Βου!.) ΤΥ ΠΤ 5 ΡΥ τι υ στ Ἤν’ τῇ 

τὸν πρὸς ὕλην τὴν περίμετρον τῆς γῆς λόγον αὐτῆς 
συναποδίδωσιν, ἢ τὴν πρὸς τὸν ἰσημερινὸν καὶ τοὺς 
πόλους ϑέσιν. ὃ. 5. Ἢ δὲ διὰ τῶν φαινομένων ἕκαστα 
τούτων ἀκριβοῖ, προσεπιδεικγύουσα, πηλίκας τε περι-- 
φερείας ἀπολαμβάνουσιν ἀλλήλων οἵ γραφόμενοι διὰ 
τῶν ὑποκειμένων τόπων κύκλοι παράλληλοί τε καὶ με-- 
σημβρινοὶ, τουτέστιν οἵ μὲν παράλληλοι τὰς μεταξὺ πι- 
πτούσας αὐτῶν τε καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ περιφερείας τῶν 
μεσημβοινῶν, οὗτοι δὲ τὰς ἐμπεριεχομένας ὕπ᾽ αὐτῶν 
τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τῶν παραλλήλων, καὶ ἔτι πηλί- 
κην ἀπολαμβάνουσιν οἱ δύο τόποι περιφέρειαν τοῦ δὲ 
αὐτῶν ἐν τῇ γῆ γραφομένου μεγίστου κύκλου, καὶ μηδέν 
τι δεομένη τῆς τῶν σταδίων ἀριϑμήσεως, πρός τε τὸν 

λόγον τὸν ἀπὸ τῶν τε τῆς γῆς μερῶν καὶ πρὸς ὅλην 
τὴν ἕφοδον τῆς τ᾿ δ. θ. ᾿Επαρκεῖ. γὸρ, 
ὑποϑεμένους τὴν () περίμετρον αὑτῆς τμημάτων ὅσων- 
οὖν, τοσούτων ἐπιδεικνύναι καὶ τὰς κατὰ μέρος διαστά- 
σεις ἐπὶ τῶν γραφομένων ἔν αὑτῇ μεγίστων κύκλων, 
ἀλλ ἴσως οὐ πρὸς τὸ διελεῖν ὅλην τὴν περίμετρον ἢ τὰ 
μέρη ταύτης εἰς ὑποκείμενα καὶ γνώριμα διαστήματα 
ταῖς ἡμετέραις" ἀναμετρήσεσι. ὃ. ἼΣ Καὶ διὰ τοῦτο 

μόνον ἀναγκαῖον 7ϑονεν ἐφαρμόσαι τινὰ τῶν ἰϑυτε- 
γῶν ὁδῶν τῇ κατὼ τὸ περιέχον ὁμοίᾳ μεγίστου κύὐχλοῦ 
περιφερείᾳ, καὶ λαβόντας τὸν μὲν ταύτης λόγον πρὺς 

τὸν κύκλον ἐκ τῶν φαινομένων, τὸν δὲ τῆς ὑπ᾿ αὐτὴν 
ὁδοῦ σταδιασμὸν ἐκ τῆς ἀναμετρήσεως ς ἀπὸ τοῦ δοϑέν-- 
τος μέρους, καὶ τὸ τῆς ὕλης περιμέτρου τῶν σταδίων 
πλῆϑος ἃ ἀποφῆναι. ὃ. 8. Προλαμβανομένου γὰρ ἐκ 
τῶν μαϑημάτων τοῦ --- καὶ τὴν συνημμένην τῆς γῆς 
καὶ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνειαν ὡς καϑ᾽ ὅλα μέρη σφαιρο- 
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εἰδὴ τε εἶναι καὶ περὶ αὐτὸ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας τῶν 
οὐρανίων, --- ὥστε τῶν διὼ τοῦ κέντρου ἐκβαλλομένων 
ἐπιπέδων ἕχαστον τὰς κοινὰς τομὰς ξαυτοῦ καὶ τῶν 

εἰρημένων ἐπιφανειῶν ποιεῖν μεγίστους ἐν αὐταῖς κύ- 
κλους, καὶ τὰς συνισταμένας ἐν αὐτῷ πρὸς τῷ κέντρῳ 

γωνίας ὁμοίας ἀπολαμβάνειν τῶν κύχλων περιφερείας" 
συμβαίνει τῶν ἐπὶ τῆς γῆς διαστάσεων τὸ μὲν ποσὸν 

τῶν σταδίων, ἐὰν ἰϑυτενεῖς ὦσιν, ἐκ τῶν ἀναμετρήσεων 

λαμβύνεσϑιωι, τὸν δὲ λόγον τὸν πρὸς τὴν ὅλην σεερίμε- 

τρον ἐξ αὐτῶν μὲν οὐδαμῶς, διὰ τὸ τῆς. παραβολῆς 

ἀνέφιχτον, ἀπὸ δὲ τῆς ὁμοίας τοῦ κατὰ τὸ περιέχον 

κύκλου περιφερείας" ἐπειδήστερ ταύτης μὲν ἐνδέχεται 
λ β ́ ι ι ι Ἂν  γν ᾿ ΐ λ ́ νος 
αμρᾶνειν τὸν προς τη» Οὐχξιν σιερίμξετοον γον Ὁ 
νων ᾿ ᾿ αν. - Ἀ τ - ς ᾿ ΄ 

αὑτὸς δὲ γίνετα: καὶ ἐκ τοῦ περὲ τὴν γὴν ὁμοίου τμη-- 
ι . 2 ΕΣ τ ᾽ , 

ματος Ζσρος 10» ἐν αὐτῃ μέγιστον κύυχλον. 

Κεφ. γ΄. 

Πῶς ἀπὸ τοῦ σταδιασμοῦ τῆς τυχούσης ἰϑυτε- 
ψοῦ- διαστάσεως, κἂν μὴ ὑπο τὸν αὖτον 1) με- 
σημβοινὸν, ὁ τῆς περιμέτρου τῆς γῆς σταδιασμὸς 

λαμβάνεται , καὶ τὸ ἀτάπαλιν; 

δ. 1. Οἵ μὲν οὖν πρὸ ἡμῶν οὐκ ἰϑυτενῆ μόνον ἐζή- 
τουν ἐν τῇ γῇ διάστασιν, ἵνα μεγίστου κύχλου ποιεῖ 

περιφέρειαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ϑέσιν ἔχουσαν ἐν ἑνὸς ἐπι- 
πέδῳ μεσημβρινοῦ" καὶ τηροῦντες διὰ τῶν σκιοϑήρων 
τὰ κατὰ κορυφὴν σημεῖα τῶν δύο τῆς διαστάσεως πε-- 

ράτων, αὐτόϑεν τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν 
μεσημβοινῶν περιφέρειαν ὑμοίαν εἶχον τῇ τῆς πορείας, 
διά τε τὸ ἐφ᾽ ἑνὸς, ὡς ἔφαμεν, ἐπιπέδου ταῦτα συνί- 

στασϑαι, τῶν ἐχβαλλομένων εὐθειῶν, διὰ τῶν περά- 

Ι 



(᾽ ν". 7. ο“. Βεστι.) 711Β.1. ΟΘΑΡ. 8. θ0 

τῶν ἐπὲ τὰ κατὰ κορυφὴν σημεῖα συμπιπτουσῶν ἀλ- 

λήλαις, καὶ διὰ τὸ κοινὸν εἶναι τῶν κύκλων κέντρον τὸ 

τῆς συμπτώσεως σημεῖον. δ. 2, Ὅσον οὖν ἐφαίνετο 
μέρος οὖσα τοῦ διὰ τῶν πόλων κύκλου ἢ μεταξὺ τῶν 
κατὰ κορυφὴν σημείων περιφέρεια, τοσοῦτον ὑπετίϑεν- 
τὸ καὶ τὴν ἐν τῇ γῆ διάστασιν τῆς ὅλης περιμέτρου. 
δ. 3. Ὅτι δὲ, κἂν μὴ διὰ τῶν πόλων λαμβάνωμεν τὸν 
κυτὰ τὴν ̓μεμετρημένην διάστασιν κύκλον, ἀλλ᾽ ὅποι-- 
ογοῦν τῶν μεγίστων, “τὸ προκείμενον. δύναται διηνῦ-- 
σϑαι, τῶν ἐν τοῖς πέρασιν ἐξαρμάτων ὁμοίως τηρηϑέν- 
των χαὶ τῆς ϑέσεως, ἣν ἔχει τιρὸς τὸν ἕτερον μεσημβοι- 
γὺν ἡ διάστασις, παρεστήσαμεν ἡμεῖς διὰ κατασκευῆς 

ὀργάϊου μετεωροσκοπιποῦ, δι᾿ οὗ πολλὰ τε ἀλλαπρο- 
χείρως λαμβάνομεν τῶν γρησιμωτάτων, καὶ δὴ καὶ πύσῃ 
μὲν ἡμέρᾳ καϊνυκχτὶ τὸ κατὰ τὸν τηςτηρήσεως τόπον (Ἶ)3), 
ἔξαρμα τοῦ βορείου πόλου, πάσῃ δὲ ὥρᾳ τὴν τε με- 
σημβρινὴν ϑέσιν, καὶ τὰς τῶν διανύσεων πρὸς αὑτήν, 

Β6}01. ὃ. Πολλώκπις γάρ εἰσι τόποι καὶ ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον μὴ ἐπὶ εὐθείας καὶ ἀδυνάτου περιπίπτειν" ἐπὶ 

δὲ χύχλου τμήματος δυνατόν ἐστιν. εἰπεῖν, τὸ μεταξὺ 
διάστημα τίνα λόγον ἔχεν πρὸς τὸν ἐν αὐτῇ γραφόμενον 
μέγιατον κύκλον. “Τοὺς γα: κατὰ κορυφὴν ὄντας, καϑ ὡς 
ἐμαρτυρή ϑη Ἱππάρχῳ χαὶ αὐτῷ ἹΠ]ιολ ἑμαίῳ, λαμιβά- 
γοντες καὶ τὰς μεταξὺ διαστάσεις ὅσων εἰσὶ μοιρῶν, 
εὑρήσομεν, τίνα λόγον ἢ ἔχει πρὸς τὸν μέγιστον κύκλον, 

κ 

ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς γῆς" ὁμοίας γὰρ περιφερείας, ἘΠῊΝ 
ἕξουσιν Ὁ τὲ τῶν οὐρανίων κύκλ ος καὶ ὃ ἕν τῇ γὴ 79α- 
μας ἔοτω γὰρ κύκλος ὃ ὃ αβ τῶν ο’ ̓ ρανίων χαὶ ὃ ἐν 

γῇ γὃ, οὗ δὲ δοϑέντες τόποι εξ, οἱ δὲ κατὰ κορυφὴν 
οἱ ] 1 ὧν σημεῖα εὑρήσομεν, ἐὰν ζεύξωμεν. εἰς τὸ ἑξῆς 
τὴν καταγραφὴν τοῦ κύκλου. Εὑρόντες γὰρ τὴν προς 
ἀλλήλους τῶν ἀστέρων διὰ τοῦ μετεωροοχόπου πόσας 
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τουτέστι πηλίκας ποιεῖ γωνίας ὃ διὰ τῆς ὁδοῦ γραφό- 

μενος μέγιστος κύκλος μετὰ τοῦ μεσημβρινοῦ πρὸς τῷ 
κατὰ κορυφὴν σημείῳ. ὃ. 4. Ζι ὧν δμοίως τήν τε 
ζητουμένην περιφέρειαν ἐξ αὑτοῦ τοῦ μετεωροσκοπίου 
δείκνυμεν » καὶ ἔτι τὴν ἀπολαμβανομένην τοῦ ἰσημε- 
ρινοῦ περιφέρειαν ὑπὸ τῶν δίο μεσημβρινῶν, ἐὰν 
ἕτεροι ὦσι τοῦ ἰσημερινοῦ παράλληλοι" ὥστε κατὰ 
τὴν τοιαύτην ἔφοδον μιᾶς μὲν ἰϑυτενοῦς μόνο» δια- 
στάσεως ἐν τῇ γῆ μετρηϑείσης, καὶ τὸν ὑλον τῆς περι- 
μέτρου σταδιασμὸν εὑρέσκεσιϑαι. δ. ὅ. Διὰ δὲ τού- 
του λοιπὸν καὶ τοὺς τῶν ἄλλων χωρὶς ἀναμετρήσεως, 

κὰν μὴ ὦσι δι' ὅλων ἰϑυτενεῖς, μηδ᾽ ὑπὸ τὸν αὐτὸν 
μεσημβρινὸν ἢ παράλληλον. τὸ δ᾽ ὡς ἐπίπαν τὴς 
προσνεύσεως ἴδιον ἐπιμελῶς ἢ εἰλημμένον καὶ τὰ τῶν 
περάτων ἐξάρματα" διὰ γὸὺρ τοῦ λόγου πόλιν τῆς 
ὑποτεινούσης τὴν διάστασιν περιφερείας πρὸς τὸν μέ- 
γιστον κύκλον καὶ τὸ τῶν σταδίων πλῆϑος ἀπὸ τοῦ 
κατειλημμένου τῆς ὕλης περιμέτρου προχείρως ἔγεστιν 
ἐπιλογίσασϑαι. 

Κεφ. δ΄. 
ε! -» 5 - , ᾿ 2 

Οτι δεῖ τὰ ἐκ τῶν φαινομένων τηρούμενα προὺ- 
ποτίϑεσϑαι τῶν ἔκ τῆς περιοδικῆς ἱστορίας. 
δ. 1. Τούτων τοίνυν οὕτως ἐχόντων, εἰ μὲν οἷ πε- 

μοίρας ἄς ἑστήπαοιν, ἕξομεν καὶ ἕν σταδίοις πόσον ἄφε- 

στήπασιν. Ἔν γὰρ τοὺς δοϑεῖοι τόποις “γενόμενοι, καὶ 
λαβόντες τὰ κατὰ κορυφὴν διὰ τοῦ ὄργάν ου, εὑρήσομιεν 
κἂν τὴ γῆ τὸ αὐτὸ διάστημα ἀπέχοντες, ὅσον καὶ ἡ 
ὑποπειμένη ἑκάστη μοῖρα ἔχει τὸν σταδιασμὸν, καὶ 
οὐκ ἔστι χϑεία ποιεῖν τὸν λόγον πρὸς τὴν περίμετρον 
τῆς ὅλης γῆς" τοῦτο δὲ ἐ ἔσται, ἐὰν καὶ μὴ ἐπὶ εὐθείας 
καὶ ἐϑυτενὴς ἢ ἡ ὁδὸς ἢ δοϑεῖσα. 
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ριελϑόντες τὰς κατὰ μέρος χώρας τοιαύταις τισὶ τηρή- 
σεσιν ἐτύγχανον κεχρημένοι, παντάπασιν ἂν ἀδίστα- 
χτον ἐνεδέχετο ποιῆσαι τὴν τῆς οἰκουμένης καταγραφήν. 

δ. 2. ᾿Επεὶ δὲ μόνος ὃ Ἵππαρχος ἐπ᾽ ὀλίγων πόλεων, 
ὡς πρὸς τοσοῦτον πλῆϑος τῶν κατατασσομέγων ἐν τῇ 
γεωγραφίᾳ, ἐξάρματα τοῦ βορείου πόλου παρέδωκεν 
ἡμῖν καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς κείμενα παραλλήλους, 
ἕγιοι δὲ τῶν μετ᾽ αὐτὸν καί τινας τῶν ἀντικειμένων 
τόπων, οὐ τοὺς ἶσον ἀπέχοντας τοῦ ἰσημερινοῦ, ἀλλ 

ἁπλῶς τοὺς ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὄντας μεσημβρινοὺς ἐκ 
τοῦ τοὺς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν διάπλους οὐρίοις 
ἀπαρκτίαις ἢ νότοις διανύεσϑαι, τὰ δὲ πλεῖστα τῶν 
.-. καὶ μάλιστα τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἢ 
δυσμὰς δλοσχερεστέρας ἔτυχε παραδόσεως, οὐ ῥχϑυ- 

μίᾳ τῶν ἐπιβαλλόντων ταῖς ἱστορίαις, ἀλλ᾽ ἴσως τῷ 

μηδέπω τὸ πρόχειρον κατειλῆφϑαι τὴς μαϑηματικω- 
τέρας ἐπισκέψεως, καὶ διὰ τὸ μὴ πλείους τῶν ὑπὸ τὸν 

αὐτὸν χρόνον ἐν διαφόροις τόποις τετηρημένων σελη-- 
γιακῶν ἐκλείψεων, -- ὡς τὴν μὲν ἐν Αρβήλοις πέμπτης 
ὥρας φανεῖσαν, ἐν δὲ Καρχηδόνι δευτέρας, -- ἀνα- 
γραφῆς ἠξιῶσϑαι, ἐξ ὧν ἐφαίνετ' ἂν, πόσους ς ἀπέχου- 
σιν ἀλλήλων οἵ τόποι χφόνους ἰσημερινοὺς πρὸς ἀνα- 
τολὰς ἢ δυσμάς" εὔλογον ἂν εἴη, καὶ τὸν τούτοις 
ἀκολούϑως γεωγραφήσοντα τὰ μὲν διὰ τῶν ἀκριβε- 
στέρων τηρήσεων εἰλημμένα προὔποτίϑεσθαι τῇ κατα-- 

γραφῇ, καϑάπερ θεμελίους, τὰ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἄλλων 

ἐφαρμόςξ ζει τούτοις ἕως ἂν αἱ πρὸς ἄλληλα ϑέσεις 

αὐτῶν μετὰ τῶν πρὸς τὰ πρῶτα τηρῶσιν ὡς ἕνι μά-- 
λιστα συμφώνως τὰς πο τῶν παρα- 

δόσεων. 

1ο 
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Οὐ Κεφι ες: 
Ὅτι ταῖς ἐγγυτέραις τῶν ἱστοριῶν προσε- 
κτέον, διὰ τὰς ἐν τῇ γῆ κατὰ χρόνους μέτα- 

βολάς. 

; δ. 1. Ἣ μὲν οὖν ἐπιβολὴ τῆς καταγραφῆς τοιαύτης 
ἂν εἰκότως ἕχοιτο προϑέσεως. ὃ. 2. ᾿Επειδὴ δὲ ἐν 

ἅπασι τοὶς μὴ παντελῶς κατειλημμένοις τύποις, ἢ διὰ 

μεγέϑους ὑπερβολὴν, ἢ) διὰ τὸ μὴ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν, 
ὃ πλείων ἀεὶ χρόνος ἱστορίαν ἐμποιεῖ καϑάπαξ ἀκρι- 

βεστέραν" τοιοῦτον δέ ἐστι καὶ τὸ κατὰ τὴν γεωγρα- 
φίαν" (ὡμολόγηται γὰρ δι᾽ αὐτῶν τῶν κατὰ χρυόνους 
παραδόσεων , πολλὰ μὲν μέρη τῆς γῆς τῆς καϑ᾽ ἡμᾶς 

οἰκουμένης μηδέπω διὰ τὸ τοῦ μεγέϑους δυσέφικτον 
εἰς γνῶσιν ἐλγλυϑέναι, τὰ δὲ μὴ ὡς ἔχει λόγου τετυχη- 

κέναι παρὰ τὸ τῶν ἐχλαβόντων τὰς ἱστορίας ἀνεπί- 
στατον, ἕγια δὲ καὶ αὐτὰ νῦν ἄλλως ἔχειν ἢ πρότερον 
διὰ τὰς ἐν τοῖς κατὰ μέρος ἐπιγιϑνομένας ᾳϑορὰς ἢ 

μεταβολάς") ἀναγκαῖόν ἐστι χανταῦϑα ταῖς ὑστάταις 

τῶν καϑ' ἡμᾶς παραδόσεων ὡς ἐπὶ πᾶν προσέχειν 
παρυφυλάσσοντας ---- ἐπί τε τῆς τῶν ἱστορουμένων 
ἐκϑέσεως καὶ τῆς τῶν προϊστορηϑέντων διακρίσεως ----- 

τό τε ἀξιόπιστον καὶ τὸ μή. 

ποτ τος 

Περὶ τῆς κατὰ ΔΙαρῖνον γεωγραφικῆς ὕφη- 
γήσεως. 

“.οΣ-ο τ »“-Ὁ « » « [4 - 

δ. 1. Ζοκεὶ δὴ Δήαρινος ὁ Ττριος ὑστοτος τὲ τῶν 
3. τ Ὁ ;ὔ - - “- 

καϑ' ἡμᾶς καὶ μετὰ πάσης σπουδῆς ἐπιβαλεῖν τῷ 
᾿" « “ 

μέρει τούτῳ φαΐνεται γὰρ καὶ πλείοσιν ἱστορίαις 
.-ϑ ι κ ; 27 Ὕ -- 

περιπεπτῶώχως παρᾶ τὰς ἕτι ἄνωϑεν εἰς γνῶσιν ἐλ- 

ε. πω μμμμπμνμδνο 
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ϑούσας, καὶ τὰς πάντων σχεδὺν τῶν πρὸ αὐτοῦ μεῖ 
ἐπιμελείας διειληφὼς, ἐπανορϑώσεώς τε τῆς δεούσης 

ἀξιώσας, ὅσα μὴ προσηκόντως ἐτύγχανε πεπιστευ-- 
μένα καὶ ὑτὲ ἐκείνων καὶ ὑφ ἑαυτοῦ, τὸ πρῶτον, ὡς 
ἐκ τῶν ἐκδόσεων αὐτοῦ τῆς τοῦ γεωγραφικοῦ πίνακος 

διορθώσεως, πλειόνων οὐσῶν, ἕνεστι σχοπεῖν. ὃ. 2. 

᾿4λλ εἰ μὲν ἑωρῶμεν μηδὲν ἐνδέον αὐτοῦ τῇ τελευταίᾳ 
συντάξει, κἂν ἀπήρκεσεν ἡμῖν ἀπὸ τούτων μόνων τῶν 
ὑπομνημάτων ποιεῖσϑαι τὴν τῆς οἰκουμένης καταγρα-- 
φὴν, μηδέν τι περιεργαζομένοις" ἐπεὶ δὲ φαίνεται καὶ 
αὐτὸς ἐνίοις τε μὴ μετὰ καταλήψεως ἀξιοπίστου συγ- 
κατατεϑειμένος, καὶ ἕτι περὶ τὴν ἔφοδον τῆς καταγρα- 
φῆς πολλαχῆ μήτε τοῦ προχείρου, μήτε τοῦ συμμέ- 

τρου τὴν δέουσαν πρόνοιαν πεποιημένος, εἰκότως προ- 
ἤχϑημεν, ὅσον ΠΡ: δεῖν, τῇ τἀνδρὸς πραγμα- 
τείις συνεισενεγκεῖν ἐπὶ τὸ εὐλογώτερον καὶ εὐχρηστό- 
τερ0». δ. 3. Καὶ δὴ τοῦτο ποιήσομεν ἀπερίττως ὡς 
ἔνι μάλιστα, προεπισκεψάμενοι διὰ βοαχέων ἕ ἑκάτερον 

εἶδος τῶν ὀφειλύντων λόγον τινὸς τυχεῖν" καὶ πρῶτον 
τὸ κατὰ τὴν ἱστορίαν, ἀφ᾽ ἧς οἴεται δεῖν ἐπὶ πλέον 
προύχειν καὶ τὸ μῆκος τῆς ἐγνωσμένης γῆς πρὸς τὰς 

ἀνατολὰς, καὶ τὸ πλάτος πρὸς τὴν μεσημβρίαν. ὃ 4. 
Μἰκότως γὰρ ἂν καλοῖμεν τὴς ἐκκειμένης ἐπιφανείας 
τὴν μὲν ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς διάστασιν μῆκος, 
τὴν δ᾽ ἀπ ἄρκτων πρὸς μεσημβρίαν, πλάτος" ὅτι. τὲ 
καὶ τῶν κατ οὐρανὸν κινήσεων τὰς παραλλήλους 
ταὕὔταις ὁμωνύμως προσαγορεύομεν, (ἢ) καὶ ὅτι κα- 
ϑύλου μὲν τῇ μείζονι τῶν διαστάσεων προσάπτομεν 
τὸ μῆκος, ὡμολόγηται δὲ παρὰ πάντων ἁπλῶς καὶ τῆς 
οἰκουμένης ἡ πρὸς δυσμὰς ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν διά-- 
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στασις πολλῷ μείζων τῆς ἀπ ἄρκτων πρὸς μεσημ-- 
θοίαν. 

Κεφ. ζ΄. 
ΖΔιόρϑωσις τῆς κατὰ τὸν “Μαρῖνον τοῦ πλάτους 
τῆς ἐγνωσμένης γῆς διαστάσεως ἀπὸ τῶν φαι- 

γομέγων. 
δ. 1. ᾿Επὶ τοίνυν τοῦ πλάτους πρῶτον ὑποτίϑεται 

μὲν καὶ αὐτὸς τὴν Θούλην νῆσον ὑπὸ τὸν παράλληλον 
τὸν ἀφορίζοντα τὸ βορειότατον πέρας τῆς ἐγνωσμένης 
ἡμῖν γῆς" τὸν δὲ παρόλληλον τοῦτον» ΠΕ" 

ὡς ἔνι μάλιστα ἀπέχοντα τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ὃ 
οἵων ἐστὶν ὃ μεσημβρινὸς κύχλος τξ, σταδίους Ἢ 

τρισμυρίους χιλίους πεντακοσίους, ὡς τῆς μοίρας πεν- 

τακοσίους ἔγγιστα σταδίους περιεχούσης. δ. 2. Ἔπει-- 
τα τὴν τῶν Αἰϑιόπων “χώραν τὴν καλουμένην Α χί- 
συμβα καὶ τὸ “Πράσον ἀπρωτήριον ἐκθέμενος ὑπὸ τὸν 
παράλληλον τὸν ἀφορίζοντα τὸ »οτιώτατον πέρας: τῆς 

ἐγνωσμένης γῆς, ποιεῖ καὶ τοῦτον ὑπὸ τὸν χειμερινὸν 
τροπικον, ὥστε το. πῶν πλάτος τῆς οἰκουμένης προς- 

χενομένου τοῦ μεταξὺ διαστήματος, τουτέστι τοῦ τε 
ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ χειμερινοῦ, συνάγεσϑαι καὶ αὐτὸν 
μοιρῶν πῆ ἔγγιστα, σταδίων δὲ μυριάδων τεσσάρων 

τρισχιλίων πενταχοσίων. ὃ 3. Πειρᾶται δὲ τὸ εὔλο-- 

7ον τοῦ νοτίου πέρατος δεικνύναι καὶ διὰ φαινομένων 
τινῶν, ὥς γε αὑτὸς οἰξται, καὶ διὰ τῶν ἱστορηϑεισὼν 
διανύσεων κατά τε γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν" ὧν ἕχα- 
στον ἐξ ἐπιδρομῆς ἐπισκεπτέον. ὃ. 4. Ἐπὶ μὲν δὴ τῶν 
φαινομένων φησὶν ἐν τῇ τρίτῃ συντάξει κατὰ λέξιν οὔ- 
τως" ,,Εν γὰρ τῇ διακεκαυμένῃ ζώνῃ ὃ ζωδιυκὸς ὅλος 
»ὑπὲρ αὑτὴν φέρεται" διόπερ ἐν αὐτῇ μεταβάλλουσιν 
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ε Χ Ἂ ΄ ἄν 5.1 Δ τς, "᾿ »αὶὐ σχιαὶ, καὶ πάντα τὰ ἄστρα δύνει καὶ ἀνατέλλει. 
Μόνη δὲ ς ι 3 “ἢ ΓΤ Ἐπ, 

" 1 δὲ ἢ μικρὰ ἄρκτος ἄρχεται ὁλη ὑπὲρ γὴν 
Υ̓͂ -- γ΄ , »Φαίνεσϑαι ἐν τοῖς Οχκηλεως βορειοτέροις σταδίοις 

, ’ ς ᾿ ζ.,..3, ΄ 

»»[πεντακισχιλίοις] πεντακοσίοις. Ὃ γὰρ διὰ Ὁκήλεως 
7ὕ τς - ͵ 

»Ππαραλληλὸς ἐξήρτηται μοίρας ια καὶ δύο πέμπτα. ὃ 
»"Παραδίδοται δὲ ὑπὸ τοῦ “Ἱππάρχου τῆς μικρᾶς 
τ ἄρκτου ὃ νοτιώτατος, ἔσχατος δὲ τῆς οὐρᾶς ἀστὴρ 
» ἀπέχειν τοῦ πόλου μοίρας ιβ καὶ δύο πέμπτα. Καὶ 

- ι 2 ι Ὁ τ} ν τ 

»Τοῖς μὲν ἀπὸ τοῦ' ἰσημερινοῦ ἐπὶ τὸν ϑερινὸν τροπι-- 
κ .“..Ὁ» ε . ’ 7η 9 “ 

»κὸν προϊοῦσιν ὁ μὲν βόρειος πόλος ἀεὶ μετεωρίζεται 10 
ς ἴ Ὡς τὰς Η ’ ε ῃ εἰ» ἐς 

»ὑπὲρ τὸν ὁρίζοντα, ὃ δὲ νότιος ὑπὸ τὸν ὁρίζοντα 
ν 3 τ Ὡ - τ ; »)ίνεται. Τοῖς δὲ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς τον ζχει- 

4 ι . . ΄ 
»μιξριτ». τρύπεῖτον βαδίζουσιν ὃ μὲν γότιος πόλος 
᾿ ἐξαίρεται ὑπὲρ τὸν δρίζοντα, ὃ δὲ βόρειος ὑπὸ τὸν 
» δρίζοντα γίψεται. ἐπε δ᾽ ὍΣ Ζιὰ μὲν οὖν τούτων αὐτὰ ιὅ 

τὰ ὀφείλοντα συμβαΐνειν ἐν τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν ἢ 
-᾿ ΠΝ - ΕῚ ᾿ π τοῖς μεταξὺ τῶν τροπικῶν τόποις ἐχτίϑεται μογον. 

᾿ , 3 Γ ᾿ - υσὰνν ᾿ 
Εἰ δὲ καὶ τῷ οντι γέγονέ τις ἱστορία τῶν ὕπο τοὺς 

“-. 5 --- ᾿ 3 

γοτιωτέρους τοῦ ἰσημερινοῦ φαινομένων, οὐ παρίστη-- 
᾿ 4 . 3 , 

σιν, οἷον τὸ γίγνεσθαί που κατὰ κορυφὴν ἀστέρας 30 
-Ὡ -. 32 -- Β.Ὶ , τ 

τῶν τοῦ ἰσημερινοῦ νοτιωτέρων; ἢ τὸ τὰς μεσημβοι- 
. ν. ) -ο“Ὕ 3 Ξ' } ᾿ 

γὰς σκιᾶς ἕν ταῖς ᾿σημερίαις ἀποκλίνειν προς γοτον, 
2, . ι » - Υ - ΄ 
ἢ τὸ τοὺς τῆς μικρᾶς ἄρκτου ἀστέρας πάντας ἀνα-- 

Π 2 »“ }ι ," . 3 ω 2 ωῳ 

τέλλειν, ἢ, δύνειν, ἢ πάλιν τινὰς αὐτῶν μηδ᾽ ολως 
Ν -Ὡἢ» - ν . « ε “ - 

φαΐνεσϑαι τοῦ νοτίου τῶν πόλων ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα 38 
᾿ -- «:- ᾿ ᾿ 

γιομένου. ὃ. 6. Δία δὲ τῶν ἑξῆς ἐπιλέγει μὲν τινὰ 
᾿ Ἂ' τ [2 

τετηρημένα φαινόμενα, μὴ μέντοι τὸ προκείμενον ἐπι-- 
“-.- ν᾿ ’ὔ [4 , 

δεῖξαι δυνάμενα πάντως. Φησὶ γάρ, ὅτι.,, Καὶ οἵ μὲν 
3 τ -.}) - 32 «. «᾿ 

»ἄπο τῆς Ινδικῆς εἰς τὴν “ιμυρικὴν πλέοντες, ὡς φησι 

Διόδωρος ὃ Σάμιος ἐν τῷ τρίτῳ, ἔ) ὃν Ταῦρον 30 ᾿ ρος ὁ Σάμιος ἔν τῷ τρίτῳ, ἔχουσι τὸν Τ᾿αῦρο 
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- ΝΥ «- ’, τ Π ι 

»μεσουρανοῦντα, καὶ τὴν Πλειαδὰ κατὰ μέσην τὴν 
Ἶ ΤΙΣ Οἱ δ᾽ 32 ι ᾿42 ΨΣ 3 ; -Ὡ 2 , 

»περαίαν. Οἱ δ᾽ εἰς τὴν Αζανίαν ἀπὸ τῆς ἡραβίας 
39 ’ 32 ’ ι -Ὁ ι 

»ἀναγόμενοι εὐϑύνουσι τὸν πλοῦν πρὸς μεσημβρίαν 
κ᾿ ᾿ ἘΞ ΞῸ ΄ τ Ἂ" κω ᾽ [ 

» καὶ τὸν Κάνωβον ἀστέρα, οστις ἐκεῖ λέγεται Ἵππος 
ἌΓ Ν᾿ Ψ εν 91]: ι , 3 

»καὶ ἐστὶ νοτιώωτατος. (7) Αστρα δὲ φαίνεται παρ 
3 »-. α ΣΟΥ οὖ ὑδὲ 3 ΄ῳ τος, ΄ 

» αὐτοῖς, αἃ παρ ἡμῖν οὐδὲ ονομαζεται, καὶ ὃ Κύων 
-- 7 [4 7 ᾿ Ἀ Δ.9 [ , 

»τοὺ Προχυνος πρότερος ἐπιτέλλων, καὶ ὁ “δρίων πρὸ 

»τῶν ϑερινῶν τροπῶν. ὅλως. “ δ. 7. Καὶ τούτων 

οὖν τῶν φαινομένων τὰ μὲν σαφῶς τὰς τος 
οἰκήσεις τοῦ ἰσημερινοῦ παρίστησιν, ὡς ὁ Ταῖρος καὶ 
ἀεντ τς: τ ι τ »,: , Α 

ῃ Πλειὰς, κατὰ κορυφὴν γινόμενα (βορειοτερα γὰρ 
« 2 - -΄ἧ,.᾿᾽ - τ 2 ΕΥ τ 

χαὶ τὰ ἄστρα ταῦτα τοῦ ἰσημερινοῦ) τα δ᾽ οὐδὲν 
- τ , - ᾿ 

μᾶλλον τὰς νοτιωτέρας τῶν βορειοτέρων. ὃ. 8. Ὅ 
τ ’ ’ »"3 - 

τε γὰρ Κάνωβος δύναται φαίνεσϑαι καὶ τοῖς συχνῷ 
τοῦ ϑερινοῦ τροπικοῦ βορειοτέροις, καὶ πολλοὶ τῶν 

2» «ς τ Ὡ 2 3 ᾿ -Ὡ ε . 

ἀεὶ παρ ἡμῖν, ὑπο, γὴν, ὀντωναὐστδρωῶν ἐν τοῖς ἡμῶν 
μὲν γνοτιωτέροις τόποις, ξτι δὲ τοῦ ̓ ἰσημερινοῦ βορειο- 
τέῤοις, Οἷον τοῖς “περὶ Μερόην, ὑπὲρ γὴν γίνεσϑαι, 
καϑάπερ αὐτὸς ὃ Κάνωβος ον; τοῖς βορειοτέ- 

ς - τ ’ » - 

ροις ἡμῶν μὴ φαινόμενος" καίτοι τούτου μὲν καὶ 
2 ’ τ τ, 51 

τοῦυνομα οἱ μεσημβρινώτεροι λέγουσι τὸν ἵππον, ἄλλου 
᾿ ι -- ςοω»ν ΞῚ ΄ 3 τ 

δὲ οὐδενὸς τῶν ἡμῖν ἀγνώστων. ὃ. 9. ᾿Επιφέρει δὲ 
ΣΊΡΆΝ. ᾿ -᾿ ᾽ὔ 

καὶ αὑτὸς παρειληφέναι διὰ τῶν μαϑηματικῶν λόγων, 
ε' ΟΕ Ὶ - ᾿ , - - 
ὅτι ὃ μὲν ᾿Ωρίων ὅλος φαίνεται πρὸ τῶν ϑερινῶν τρο- 

“-- « - « ,} κ Ύ ι -- ε 

πῶν παρὰ τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσιν" ὃ δὲ 
Ξ ᾿ 32: - ΄ ι εἰς 

Κύων προανατέλλειν ἄρχεται τοῦ Προκυνοὸς παρὰ τοῖς 
- τ 3 - 2 2 ΒῚ - 

ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσιν, καὶ ἂπ᾿ αὐτῶν μέχρι 
«ες “ - , Ἴ 

Συήνης" ὡς μηδὲ τούτων τῶν φαινομένων ἴδιον εἶναΐ 
- ᾿ ; Ὁ - 

τι τῶν νοτιωτέρων οἰκήσεων τοῦ ἰσημερινοῦ. 
«-“ κωλωαυοιυδοιδοου 5. «Ὁ 
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Ἄεφ. ἡ. 

Ἢ αὐτὴ διόρϑωσις. ἀπὸ τῶν διανύσεων τῶν 
κατὰ τὰς ὁδοιπορίας. 

δ. 1. ᾿Επὶ δὲ τῶν διανύσεων, ἐκ μὲν τῆς κατὰ γὴν 

ἐπιλογιζόμενος τὸς κατὰ μέρος ἡμέρας τῶν πορειῶν, 

τῶν ἀπὸ «“Πέπτεως τῆς μεγάλης ἕως τῆς ᾿Α4γίσυμβα 
χώρας, συνάγει ταύτην γνοτιωτέραν τοῦ ἰσημερινοῦ 
σταδίοις δισμυρίοις τετρακισχιλίοις ἑξακοσίοις ὀγδοή- 
χοντα ἐκ δὲ τῆς χατὰ ϑάλασσαν διὰ τῶν ἡμερῶν 

πάλιν τοῦ πλοῦ, τῶν ἀπὸ Πτολεμαΐδος, τῆς ἐν τῇ 

Τρωγλοδυτικῇ, ἐπὶ τὸ Πράσον ἀκρωτήριον, συνάγει 

καὶ τοῦτο νοτιώτερον τοῦ ἰσημερινοῦ σταδίοις δισμυ- 

ρίοις πο ὀχτακοσίοις" ὥστε τὸ Πράσον 

ἀκρωτήριον καὶ τὴν ““γίσυμβα χώραν, Αἰϑιόπων 

οὖσαν, καὶ ὡς αὐτός φῆσι, μηδὲ περιορίζουσαν ἀπὸ 

νότου τὴν Αἰϑιοπίαν ἐπὶ τὴν κατεψυγμένην ζωνὴν 
φέρειν τῆς ἀντοικουμένης. ὃ. 2. Οἱ γὰρ δισμύριοι 
ἑπτακισχίλιοι ὀχτακόσιοι στάδιοι ποιοῦσιν ἐπὶ τοῦ 
μεσημβρινοῦ μοίρας πεντήκοντα πέντε καὶ τρία πέμπτα" 
ὅσας ἀπέχουσιν ἐπὶ ϑάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ κατὰ 
τὴν ὁμοίαν κρᾶσιν οἵ τὰ βύρεια τῆς ΠΠαιώτιδος λίμνης 

κατανεμόμενοι, Σκύϑαι καὶ Σαρμάται. ὃ: 9. “Συναιρεῖ 

μὲν οὖν καὶ αὐτὸς τὸν ἐκκείμενον σταδιασμὸν εἰς ἐλατ-- 
τοναὰ τοῦ ἡμίσεως, τουτέστιν, εἰς μυρίους καὶ δισχι-- 
λίους σταδίους, ὅσους ἔγγιστα ὃ χειμερινὸς τροπικὸς 

ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ. ὃ. 4. Παρατίϑεται δὲ αἰτίας 
τῆς συναιρέσεως, τὰς τε τῶν ἰϑυτενῶν ἐκτροπὰς χαὶ 

τὰς ἀνωμαλίας τῶν διανύσεων, μόνας παρεὶς ἔτι προ- 

τέρας καὶ προχειροτέρας, ἐξ ὧν οὗ τὸ μειῶσαι μόνον 

φαίνοιτ᾽ ἂν ἀναγκαῖον, ἀλλὰ καὶ τὸ μέχρι τοσούτου. 

τοι. ΘΕΟΘΒ. 1 Β 
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5 ΤΠ, -“Σϑ τ Α Ά ἌΡΑΣ -Ὁ οὺ ᾿ - 3 . 

δ. 5, Πρῶτον μὲν γὰρ ἔπει τῆς οδοιπορίας, τὴς ἀπὸ 
; ὈΆΑΣΤῚ τ Αι9 , ΚᾺΝ -- ᾿ ᾿ 

Ταραμης ἐπὶ τοὺς Αιϑίοπας, φησὶ Σεπτίμιον μὲν 
ΤᾺ " 2 Ὡ , ψ' 2 , 

ὥλακκον τὸν ἐκ τῆς «“ιβθυης στρατευσάμενον ἀφικέσϑιαι 
κ ᾿ ᾿] 3 κ - ; 

πρὸς τοὺς Αἰϑίοπας ἅποὸ τῶν Ταραμάντων μησὶ 
«ε ; .] ΞΕ ’ ᾿ 

τρισὶν ὁδεύοντα πρὸς μεσημβρίαν" Ιούλιον δὲ Π16- 
« 2 τ ᾿ - ’ 2 ι  »} 

τέρνον, τὸν ἄπο “έπτεως τῆς μεγάλης, ἀπὸ Γαράμης 
«ε; ωὉ “ο΄ - Ψ ᾿ - 

ἅμα τῷ βασιλεὶ τῶν Ταραμάντων ἐπερχομένῳ τοῖς 
ε [4 ᾿ τ 

Αἰθίοψιν, οδευσαντων πάντων πρὸς μεσημβρίαν, 
Ὗ ῃ ΕΣ 2 ᾿ 5» ι 3 ᾿ δ 

μησὶ τέσσαρσιν (77) ἀφικέσθαι εἰς τὴν ΑΙγίσυμβα 
[4 - Ἢ [4 , - Π ᾿ 

χώραν τῶν Αἰϑιθπων, ἔνϑα οἱ δινοκέρωτες συγέρ- 
τ΄ τ ΔΑ 2 Ι ᾽ ΕΣ 

χονται. ὃ. 6. ἸὩν ἕκατερον ἄτειστον ἔστι χαὶ καϑ' 
ὌΝ ἃ [ ι [ ΄, ᾽ ἽΝ 

αὐτὸ, διὰ τὸ μὴ τοσούτῳ χεχωρίσϑαι τοὺς ἐντὸς 
3 ’ - Κ ς οὗ , 

“«ιϑίοπας τῶν Γαραμαάντων, ὡς τριμήνου δίοδον 
ΡῚ , Ξ᾽ ΠΝ 2 - 3᾽ - 5 ’ 

ἀπέχειν, Ὄντων τε χαὶ αὑτῶν δὴ μᾶλλον 4ἰϑιόπων, 
« 39 « : Ὥ Ε “Γ΄ Ὰ τ 

καὶ τὸν αὑτὸν ἐχόντων ἐκείγοις βασιλέα, καὶ διὰ τὸ 
’ -»“-΄ΡΜ π- ι - , 

παντάπασι γελοῖον εἶναι τὴν τοῦ βασιλέως ἔφοδον 
- ς ῃ ων ’ ᾿ 

τῶν ὑποτεταγμένων, ἐπὶ μίαν διάστασιν μόνην 7ενε- 
ι 39 » 5, ᾿ 

σϑαι τὴν ἀπ᾿ ἄρχτων πρὸς μεσημβρίαν, πλεῖστον ἐφ᾽ 
’ . 2 . - 

ἑκατερα πρὸς ποττος καὶ δύσεις τῶν ἐθνῶν τούτων 
’ 

ἐκτεινομένων,, καὶ ἔτι μηδαμῇ διατριϑὰς ἃ ξιολόγους 
ἐμποιῆσαι. ὃ. 1. Δι᾿ ὧν εἰκὸς ἣν, τερατεύσασϑαι 

τ 27 

τοὺς ἄνδρας, ἢ τὸ πρὸς μεσημβρίαν οὕτως εἰπεῖν, 
͵ ͵ ᾿ ;" ’ ΡλῚ Ξ 

ὡς εἰώϑασιν οἵ ἐπιχωριοι λέγειν εἰς τὸν νότον, ἢ εἰς 
᾿ ᾿ ᾿Ξ ΄, - - 3 Ἃ - ΞΕ 

τὸν λίβα, καταχρώμενοι τῷ μᾶλλον ἀντὶ τῆς ἄχρι- 
βείας. 

Κεφ. ϑ΄. 

Ἢ αὐτὴ διόρϑωσις ἀπὸ τῶν κατὰ πλοῦν 
διανύσεων. 

ὃ, 1. Ἔπειτα κατὰ τὸν» μεταξὺ τῶν ᾿Αφρωμάτων καὶ 
τῶν Ῥαπτῶν πλοῦν, Διογένη μὲν τινά φησι τῶν εἰς 
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4. 5 τ ν᾿ ε ᾿ . [4 [4 

τὴ» Ινδιχὴν πλεόντων ὑποστρέφοντα τὸ δεύτερον. 018 

ἘΠΈΡΕΤΟ κατὰ τὰ ᾿“ρώματα ἀπωσϑῆναι ἁπαρκτίαις, 

καὶ ἐν δεξιᾷ ξ ἔχοντα τὴν Ί φωγλοδυτικὴν ἐπὶ ἡμέρας χε 

παραγενέσϑαι εἰς τὰς λίμνας, 09εν ὃ Ἱγεῖλος ῥεῖ, ὧν 
« -Ὁ- - 5) ’, ΕΝ ᾽ὔ, 

ἐστι τὸ τῶν “Ραπτῶν ἀκρωτήριον ολίγῳ γοτιώτερον. 
τ 3 - [4 

Θεόφιλον δὲ τινα τῶν εἰς τὴν ᾿ἀζαγίαν πλεόντων ἀπὸ 
Ὡ ε ωὉ 39 Ὡ [4 ἈἿ Ξ᾿ τω ε ᾿ 

τῶν Ῥαπτῶν ἀναχϑῆναι νότῳ καὶ εἰκοστῇ ἡμέρᾳ 
᾿ τ᾿ ΄, ,ὔ Β , 

ἐληλυϑέναι εἰς τὰ “ἀρώματα. ὃ. 2. Τούτων δὲ ἕκατε- 
ΒῚ “- -ῳ [44 - 9 5. χε ᾿ 

ρος οὔτε τὸν πλοῦν ἡμερῶν ὅσων εἶπεν ---- ἀλλ᾽ ὃ μὲν 
ῃ 3 τον - Σ ε ἢ ᾿ ρῶν 

Θεοφιλος εἰκοστῇ ἡμέρᾳ κατῆχϑαι, “9 δὲ Διογένης ἐπὶ 
ε ΝΣ , - ᾿ 

ἡμέρας εἰκοσιπέντε παραπλεῦσαι τὴν Τοωγλοδυτικὴν, 
΄ ’ Ἷ Ψ Ν 7) " 

ὅσας ἔπλευσαν ἱστορήσαντες μόνον, οὐχὶ δὲ ὁσων ἐστὶν 
- - ’ 4 , - ; 

ἡμερῶν ὃ πλοῦς, ἐπιλογισάμενοι διὰ τὴν τῶν πνευμάτων 
- δ 9 

ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον ἀνωμαλίαν καὶ παραλλαγὴν --- 
ΣΡ “ ᾿ Ε ᾿ ᾽ν ἴ εθ6 » δ} 3 

οὐϑ' ὁτι πρὸς ἀρχτοῦς ἢ πρὸς μεσημβρίαν ὁλος αὖ- 
-“ο , «ες Ὁ 2 - ΑὙ1Ξ Υ , ΕΥΞ 

τοῖς γέγονεν ὁ πλοῦς. ὃ. ὅ. «Αλλ' ὁ μὲν Ζιογένης, ἐξ- 
- [4 2 Γ᾿ ε ᾿ Α͂ 32 - 

ὠσϑῆναι μόνον ἀπαρκχτέᾳ, ὁ δὲ Θεόφιλος, ἀναχϑῆναι 
΄ ι ι ᾿ -» ᾿ Σἤ Μη 5 

μόνῳ νότῳ, τὸν δὲ λοιπὸν πλοῦν, ὅτι τὴν αὑτὴν ἐτήρει 
’ 39 ΄ 2 ι « ΄ 

πρόσνευσιν, οὔδετερος εἴρηκεν" οὐδὲ γαρπιϑανὸν ἐστιν 
Γ, ε ᾿ « 3 «. - ͵ 

ἐπὶ τοσαύτας ἡμέρας τὴν αὑτὴν φυλαχϑῆναε πνευμα- 
, Ξ ΔΝ ᾿ - ᾿ ω , 

τος φορὰν. ὃ. 4. Καὶ διὰ τοῦτο δὴ τοῦ Ζιογένους 
Α 2 τ -Ὡ 9 ’ 4 τ΄ 

τὴν ἀπὸ τῶν ᾿Αρωμάτων ἐπὶ τὰς λίμνας, ὧν ἐστι τὸ 
-ι « - 9 ’ ; ; [Ξ ᾿ 

τῶν “απτῶν ἀκρωτήριον νοτιώτερθν, διαστασιν ἡμέ- 

θαις εἰχοσισεέντε διανύσαντος » ὃ Θεόφιλος τὴν ἀπὸ 

τῶν ᾿Ῥαπτῶν ἐπὲ τὰ ᾿ρώματα μείζονα οὖσαν εἰκοσταῖ- 

ος διέπλευσε καὶ τοῦ Θεοφίλου τὸν τοῦ γι Ὁ ΠΠεοον 

φορὸν πλοῦν χιλίων ὑποτιϑεμένου. σταδίων , θὶς καὶ 

αὐτὸς ἠκολούϑησεν, ὅμως φησὶν ὑπὸ Ζιοσκόθου τὸν 
2 « ΡΝ - ΦΥΡΑΝ Α ’ -Ὡ ἡ ὦ ε 

ἀπὸ τῶν Ραπτῶν ἐπὶ τὸ ὥράσον πλοῦν, πολλῶν ἡμε-- 
- 3 ’ 

ρῶν ὄντα, πεεντοκισχιλίων μόνων ὑποτίϑεσϑαι στα- 
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δίων, εὐμεταβόλων, ὡς εἰκὸς, ὄντων τῶν ὑπὸ τὸν ἰσημε- 
ρινὸν πνευμάτων διὰ τὸ καὶ τὰς κατ᾿ αὐτὸν ἐπὶ τὰ 
πλάγια τοῦ ἡλίου παρόδους θξυτέρας συνίστασϑαι. 

δ. 5. Διά τε δὴ ταῦτα μᾶλλον ἔδει μὴ κατακολουϑεῖν 
τῷ πλήϑει τῶν ἐχτεϑειμένων ἡμερῶν, καὶ διὰ τὸ πάν- 
των ἐναργέστατον, ὅτι τοὺς Αἰϑίοπας καὶ τὴν συνέλευ- 
σιν τῶν δινοκερώτων᾽ ἐπὶ τὴν κατεψυγμένην ζώνην τῆς 
ἀντοικουμένης ὁ συντιϑέμενος ἐξ αὐτῶν ἐπιλογισμὸς 

προσάγει, πάντων ὁμοίων (ἢ) ταῖς κράσεσιν ὀφειλόν-- 
τῶν συνίστασθαι, καὶ ζώων καὶ φυτῶν, ἀκολούϑως 

τοῖς τοῦ περιέχοντος ἀναλογίαις τῶν ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς 

ἢ τοὺς ἴσον ἀπέχοντας ὁποτέρου τῶν πόλων παραλλή-- 

λους γινομένων. ὃ. 6. Ὅϑεν ὃ μὲν Παρῖνος μέχρι 

μόνου τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ συνεῖλε τὴν διάστασιν, 
οὐδὲ μιᾶς ἂν εὐλόγου προσαρμοσϑείσης αἰτίας τῷ 
ποσῷ τῆς συναιρέσεως, εἰ παραδέχοιτό τις καὶ τὸ πλῆ- 
ϑος τῶν ἡμερῶν καὶ τὸ τεταγμένον τῶν διανύσεων, 
ὅπερ αὐτὸς ποιεῖ. ὃ. 7. Ταῦτα γὰρ τηρῶν τὸ πο- 
σὸν μόνον τῶν ἡμερησίων σταδίων μειοῖ παρὰ τὸ μέ- 
τριον καὶ σύνηϑες, μέχρις ἂν τὸ πέρας εἰς ὃν αὐτὸς 
ᾧετο δεῖν παράλληλον ἀφίκηται. Τοὐναντίον δ᾽ ὁκό- 
λουϑον ἦν, τῷ μὲν δυνατῷ τῆς ἡμερησίας διανύσεως 

πιστεύειν, τῷ τεταγμέγῳ δὲ καὶ κατὰ τὴν ἰσότητα, καὶ 
κατὰ τὴν ϑέσιν ἀπιστεῖν" ὡς μὴ διὰ τούτων ἐνδέχε- 
σϑαι λαβεῖν τὴν ἐπιζητουμένην διάστασιν, οὐ μόνον 
ὅτι μείζων ἂν γένοιτο τῆς ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν, ἀλλ᾿ ἀπὸ 
τινος τῶν ἐναργεστέρων φαινομένων. ὃ. 8. Τὸ δὲ 
τοιοῦτον ὑπῆρξε μὲν ἂν καὶ παντάπασιν ἀκριβῶς, εἰ 

μαϑηματικώτερόν τις ἐπισκεψόμενος ἐτύγχανε τὰ συμ- 

βεβηκότα ταῖς χώραις ἐκείναις. Οὐκ οὔσης δὲ τοιαύ- 
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τῆς ἱστορίας, ἂπὸ τῆς ἁπλουστέρας καταλείποιτ᾽ ἂν 

ὁλοσχερέστερον σχοπεῖν τὸ εὔλογον τοῦ ποσοῦ τῆς 
ὑπὲρ τὸν ἰσημερινὸν ἐκβάσεως" αὕτη δέ ἐστιν ἢ κατὰ 
τὰς ἰδέας καὶ τὰς χρόας τῶν ἐν τοῖς τόποις ζώων" ἀφ᾿ 

ἧς-οὐ δὲ μέχρι τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ --- φϑάνειν ἀκό-- 
λουϑόν ἐστι τὸν διὰ τῆς ᾿4γίσυμβα χώρας παράλληλον, 
«Αἰϑιόπων οὔσης σαφῶς, ἀλλ᾽ ἐγγυτέρω τοῦ ἰσημερι- 

γοῦ καταλήγειν. ὃ. 9, Οὐδὲ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς 
ὁμοταγ σι τόποις, τουτέστι τοῖς ὑπὸ τὸν ϑερινὸν τρο-- 

πικὸν, ἤδη τὰς χρόας ἔχουσιν Αἰϑιόπων, οὐδὲ ῥινο-- 
πέρωτὲς εἰσιν ἢ ἐλέφαντες" ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς οὐ πολλῷ 

τούτων νοτιωτέροις ἠρέμα τυγχάνουσι μέλανες, ὡς οὗ 
τὴν ἐκτὸς Συήνης τριακοντάσχοινον οἰκοῦντες " ὑποίους 

ὄντας τοὺς Ταράμαντας καὶ ὃ ΠΙαρῖνος διὰ ταύτην τὴν 

αἰτίαν, οὔτε κατ᾽ αὐτὸν τὸν ϑερινὸν τροπικὸν, οὔτε 

βορειοτέρους αὐτοῦ, γοτιωτέρους δὲ σιάντως ἱδούσϑαι 

φησίν. ὃ. 10. ᾿1:»ν δὲ τοῖς περὶ Περόην τόποις δὴ 
κατακόρως εἰσὶ μέλανες τὰ χρώματα, καὶ πρώτως Ἅ4|- 

ϑίοπες ἄκρατοι, καὶ τὸ τῶν ἐλέφάντων καὶ τὸ τῶν 

παραδοξοτέρων ζώων γένος ἐπινέμεται. 

ἰ Κεφ. {. 

Ὅτι οὐ δεῖ τοὺς “ἰϑίοπας μεσημβοινωτέρους 
ὑποτίϑεσϑαι τοῦ ἀντιχειμένου παραλλήλον τοῦ 

διὰ Μερόης. 
. - -Ὡ ω ᾿ 

ὃ. 1. Ζι΄ὸ καλῶς ἂν ἔχοι μέχρι τοῦ δεῦρο, τουτέστιν 
9. ὃ ςς»ν ΄ - Ὁ 

ἕως ἂν Αἰϑίοπας ἡμῖν ἡ παράδοσις τῶν ἐκεῖσε διαπε-- 

θαιουμένων ἱστορῇ, καὶ τὴν Αγίσυμβα χώραν καὶ τὸ 

Πράσον ἀκρωτήριον μετὰ τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν παρύ-- 
ληλον κειμένων ὑπὸ τὸν ὁμοταγῆ τῷ διὰ. ΒΙερόης ἔγ- 
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χιστα γράφειν, τουτέστι τὸν ἀπέχοντα τοῦ ἰσημερινοῦ 
πρὸς μεσημβρίαν τὰς ἴσας μοίρας ἐς 7 ΤῸ σταδίους 

δὲ ὀχτακισχιλίους διακοσίους ἔγγιστα, ὥστε συνάγε- 

σϑαι τὸ πᾶν πλάτος ὁλοσχερέστερον μοιρῶν μὲν οϑ' 
ιβ΄ ἢ ὅλων ὀγδοήκοντα, σταδίων δὲ τετρακισμυρίων». 

δ. 9, Τὴν μέντοι μεταξὺ διάστασιν τῆς μεγάλης .41ἐ- 

πτεῶς παὶ τῆς Γαράμης τηρητέον, ὡς ὃ τε Φλάκκος καὶ 

Μάύτερνος ὑπέϑεντο, σταδίων πεντακισχιλίων πες 
χοσίων" αἵ τε γὰρ ( Ἔ) εἴκοσιν ἡμέραι δευτέρας εἰσὶν 

ὁδοῦ παρὰ τὴν πρώτην ἘΠΥΕΕΈ ΕΙΣ} ἢ. ὡς πρὸς τὴν 

μεσημβρίαν ἢ ἢ τὰς ἄρκτους, τ διὰ τὰς ἐκτροπὰς 

ἡμερῶν οὔσης τριάκοντα" καὶ τὸν ἑκάστης ἡμέρας στα-- 

διασμὺν αὑτούς φησιν ἐχτεϑεῖσϑαι τοὺς ὁδεύσαντας 

πλεογάπις οὐχ ἐνδεχόμενον ὄντα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀναγ- 
χαῖον διὰ τὰς τῶν ὑδρευμάτων ἀποχάς" ὥσπερ δὲ δι- 

στάζειν δεῖ περὶ τῶν μεγάλων καὶ σπανίως 1 Ἰ μὴ ὅμο-- 
λογουμένως τ 5 ἀποστάσεων, οὕτως περὶ 

τῶν μήτε μεγάλων, ἀλλὰ καὶ πολλάκις καὶ ὑπὸ πολλῶν 
ὁμολογουμένως διηνυσμένων πειστεύειν. 

Κεφ. ια΄. 

ΤΠ]ερὶ τῶν εἰς τὸ μῆκος τῆς οἰκουμένης ὑπὸ τοῦ 
Μαρίνου μὴ δεόντως ἐπιλελ ̓ ογισμέγων. 

δ. 1. ᾿ΓΕπὶ πόσον μὲν οὖν καλῶς ἂν ἔγοι τὸ πλᾶτος 

τῆς οἰκουμένης ἐκτείνειν, ἀπὸ τούτων ἡμῖν γενέσϑω 
δῆλον. Τὺ δὲ μῆκος ὃ μὲν ὩΤαρῖνος ποιεῖ περιεχόμενον 
ὑπὸ δύο μεσημβρινῶν τῶν ἀφοριζόντων ὡριαϊα δια-- 
στήματα τε: ἡμῖν δὲ δοκεῖ καὶ ταύτης τῆς διαστάσεως 

τὸ πρὸς ἀνατολὰς μέρος ἐχτετάσϑαι πλέον, ἢ δεῖ, συν-- 

αιρέσεώς τὲ τῆς εὐλόγου χανταῦϑα γενομέγης» τὸ 



1.18.1. ΘΟᾺΡ. 11. 23 
- Ὁ τι 2 [ - 

“τὰν μῆκος μηδὲ ὅλων ἂν δώδεκα συσταϑῆναι διαστη- 
; ς ἐ- τ - , «ες 

μάτων ὡριαΐων, ἐπὶ μὲν τοῦ δυτικωτάτου πέρατος οὁ- 
4 Γ Ὁ ΄ ’ , Ἅ ΠΝ ΠῚ Ὁ τ 

μοΐως τιϑεμένων τῶν Μακάρων νήσων, ἐπὶ δὲ τοῦ προς 
3 ι - 2 [ - ’ Ἃ 

τους τῶν ΠΤ τ ΙΝ τ τῶν μερὼν Σῆρας τὸ καὶ 
κι τ ι 32 ι - 

Σινῶν καὶ Καττιγάρων. ὃ. 2. Τὴν μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν 4 
τ «ες - 

ἡΜακαρωνγήσων διάστασιν ἐπὶ τὴν κατὰ Ἱεράπολιν τοῦ 
ἘΠῚ ἢ , ς - “ »Ἡ ε 

Εὐφράτου διάβασιν, ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῆς “Ροδίας πα-- 
Ϊ, ’ Π - 4 

ραλλήλου τηρουμένην, ἀκολούϑως ληπτέον τοῖς κατὰ 
᾿ ᾿ -- 2 - -.Ο τ 

μέρος ἐχτεϑεῖσιν ὕπ᾽ αὑτοῦ σταδιασμοῖς, διά τε τὸ συν- 

εχὲς τῆς πείρας, καὶ ἐπεὶ φαίνεται συνεπιλελογισμέ- τὸ 
΄ - ι ι ) , 

γος ἐπὶ τῶν μειζόνων ἀποχῶν τὸ παρὰ τὰς ἐχτροπᾶς 
Ἂ τ 32 Υ Ὡ ΄ ΄ 3 -Ὁ 

“αὶ τὰς ΠΡ ΠΟ ΤΕ τῶν διανύυσεων διορϑώσεως τ τ 

τυχεῖν, καὶ ἔτι τὸ τὴν βξι μίαν μοῖραν, οἵων ἐστὲν ὃ 

μέγιστος κύκλος μοιρῶν τξ, πεντακοσίους ἐπὶ τῆς ἐπι- 

φανείας τῆς γὴς ἀπολαμβάνειν. σταδίους, ὃ ὅτι ταῖς ὁμο-- 15 
᾿ 2 

λο γουμέναις ἀναμετρήσεσι σύμφωνόν ἐστι, τὴν ὃ 

ὁμοίαν αὐτῇ περιφέρειαν τοῦ διὰ τῆς “Ῥοδίας παραλλή-- 
λου, τουτέστι τοῦ ἀπέχοντος ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μοΐ-- 

’΄ "Ξ , 

ρας τριάκοντα ξξ, τετραχοσίους ἔγγιστα σταδίους. 
ι τ ες - ’ -Ὡ 

δ. ὃ. Τὸ γὰρ ὑπερθάλλον αὐτῶν κατὰ τὸ τῷ λόγῳ τῶν 50 
΄ Ξν ἢ 35η 7 ᾽ν ε οὐ » 

παραλλήλων ἀχολουϑον, ολίγον ον ὡς ἐν ὁλοσχερεῖ 
΄ Α 93 « - 2 

καταλήψει πιαραλελείρϑω. ὃ. 4. Τὴν δὲ ἀπο τῆς ἐκτι- 
, - .3 { ’ ᾿ - 

ϑεμένης τοῦ! Εὐφράτου διαβάσεως μέχρι τοῦ Διϑίνου 
’ , ᾿ κ 

Πύργου διάστασιν συναγομένην καὶ αὐτὸν σχοίνων 
3 ς ψ΄ - ᾽ ᾿ οχτοακοσίων ἑβδομήκοντα ξξ, σταδίων δὲ δισμυρίων 25 
ἑξακισχιλίων διακοσίων ὀγδοήκοντα, καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ 

᾿ ἦτ τ: Ὑ ΟΣ ΓΝ ᾿ - “Ἱιϑίνου εἰς γου μεχρι “Σηθας, τῆς τῶν Σηρων μητρ0 

πόλεως, ὁδοῦ μὲν μηνῶν ἑπτὰ, σταδίων δὲ τρισμυ-- 
ρίων ἑξακισχιλίων διακοσίων, ὡς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πα- 
᾿λὰ λήλου, συναιροῦμεν ἑκατέραν χατὰ τὴν ἐπιβάλλου- 50 
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σαν διόρϑωσιν" ἐπειδήπερ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων μὲν τῶν 
ὁδῶν φαίνεται μὴ μειώσιας: τὸ παρὰ τὰς ἐκτροπὰς 
πλεονάζον, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὁ ἔτι καὶ ταὶς αὐταῖς 

ἀλογίαις περιπεπτωκὼς, αἷς καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἀπὸ 
τῶν Γαραμάντων ἐπὶ τὴν «4γίσυμβα χώραν. ὃ. 5.Κἀ-- 

κεὶ γὰρ, τοῦ σὐναγομένου σταδιασμοῦ διὰ τῶν τεσσόά-- 
ρων μηνῶν καὶ τῶν δεκατεσσάρων ἢ ἡμερῶν, ἡναγκάσϑη 
καϑελεῖν πλέον, ἢ τὸ ἥμισυ μέρος, ὅτι μὴ συνεχῆ τὴν 
ὁδοιπορίαν ἐνδεχόμενον Ἴ»ν ἐπὶ τοσοῦτον γεγονέναι 
χρόνον: ὅπερ καὶ κατὰ τὴν ἑπτάμηγον εὔλογόν ἐστι 
συμβεβηκέναι, καὶ πολὺ μᾶλλον, ἢ κατὰ τὴν ἀπὸ΄ [αὰ-- 
ραμάντων ὃδόν. ὃ. Ο. Αὕτη (ἢ) μὲν γὰρ καὶ ὑπὸ τοῦ 
βασιλέως τῆς χώρας διηνύσϑη μετὰ προνοίας ὡς εἰκὸς 

οὐ τῆς τυχούσης, καὶ εὐδιεινὴ οὖσα παντάπασιν. Ἢ 
δ᾽ ἀπὸ τοῦ «Τιϑίγνου Πύργου͵ μέχρι τῆς Σήρας ὃ ἐπιδέ- 
ζεται χειμῶνας σφοδρούς: ὑποπέπτωκε γάρ, ἐξ ξ ὧν αὖ- 
τὸς ὑποτίϑεται, τοῖς δὶ “Ελλησπόντου καὶ Βυζαντίου 
παραλλήλοις. ὥστε καὶ διὰ τούτου πολλὰς ἀνοχὰς δεῖν 
γίνεσϑαι τῆς πορείας. Καὶ γὰρ δὶ ἐμπορίας ἀφορμὴν 
ἐγνώσϑη. ὃ.7. άην γάρ φησί τινα, τὸν καὶ Τι- 
τιανὸν, ἄνδρα ΜΙακεδόνα καὶ ἐκ πατρὸς ἔμπορον, συγ- 

γράψασϑαι τὴν ἀναμέτρησιν, οὐδ᾽ αὐτὸν ἐπελθόντα, 

διαπεμψάμενον δὲ τιγας πρὸς τοὺς “Σῆρας. Ἴξοικε δὲ 

καὶ αὑτὸς ἀπιστεῖν τοῖς τῶν ἐμπορευομένων ἱστορίαις. 
δ. 8. Τῷ γοῦν τοῦ Φιλήμονος λόγῳ, δι οὗ τὸ μῆκος 

τῆς Ιουερνίας γήσου, τὸ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς, 

ἡμερῶν εἴκοσι παραδέδωκεν, οὐ συγκατατίϑεται διὰ 
τὸ φάναι αὐτὸν ὑπὸ ἐμπόρων ἀκηκοέναι" τούτους γάρ 
φΗ͂σΙ μὴ φροντίζειν τὴν ἀλήϑειαν ἐξ ξετάζειν, ἀσχολου- 

μένους περὶ τὴν ἐμπορίαν, πολλάκις δὲ καὶ αὔξειν μαλ- 



ΓΙ ΟΡ 25. 25 

λον τὰ διαστήματα δι᾿ ἀλαζονείαν. ᾿Ενταῦϑα δὲ καὶ 
τὸ μηδὲν ἀλλο κατὰ τὴν τῆς ἑπταμήνου διάνυσιν ὑπὸ 
τῶν ὁδευσάντων ἱστορίας τινὸς ἢ μνήμης ἠξιῶσϑαι τε- 
ρατείαν ἐμφαίνει περὶ τὸ τοῦ χρόνου μῆκος. 

Κεφ. ιβ. 

Διόρϑωσις ἀπὸ τῶν ὁδοιποριῶν τοῦ μήχους τῆς 
ΟΝ γῆς. 

δ. 1. Διά τε δὴ ταῦτα, καὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὴν 

ὁδὸν ὑφ᾽ ἕνα παράλληλον, ἀλλὰ τὸν μὲν “ίϑινον Πύρ- 
γον περὶ τὸν διὰ Βυζαντίον, τὴν ᾿δὲ Σῆραν τοῦ δι᾿ 
“Ἑλλησπόντου νοτιωτέραν, εὔλογον μὲν ἂν δόξειε κἀν-- 
ταῦϑα τὸ πλῆϑος τῶν ἐκ τῆς ἑπταμήνου σταδιασμοῦ 
συναγομένων σταδίων τρισμυρίων ἑξακισχιλίων δίαπο-- 
σίων μὴ εἰς ἕλαττον μειοῦν τοῦ ἡμίσεως " ἀλλ᾽ εἰς τὸ 
ἥμισυ συνῃηρήσϑω μόνον, ὡς ἐν ὁλοσχερεῖ διαλήψει" 
ὥστε λογίζεσθαι τὴν ἐχκειμένην διάστασιν σταδίων 

μὲν [δισμυρίων δισχιλίων ἑξακοσίων εἰκοσιπέντε) μοιρῶν 

δὲ τεσσαραχονταπέντε τετάρτου. ὅ. 2. Καὶ γὰρ ὅτο- 
πον ἃν εἴη καὶ ἄγγωμον, τοῦ λόγου καϑ' ἑκατέραν 
τῶν ὁδῶν τὴν» τοσαύτην μείωσιν ὑποβάλλοντος, ἐπὶ μὲν 
τῆς ἀπὸ τῶν Γαραμάντων ἀκολουϑεῖν αὐτῷ διὰ τὸ 
παρὰ πόδας εἶναι τὸν ἔλεγχον, τουτέστι τὰς τῶν κατὰ 

τὴν ̓ Αγίσυμβα χώραν ζώων διαφορὰς, μὴ δυναμένων 
ὑπερενεχϑῆναι τῶν κατὰ φύσιν τόπων, ἐπὶ δὲ τῆς ἀπὸ 
τοῦ “Πϑίνου Πύργου μὴ παραλαμβάνειν τοῦ λόγου τὸ 
ἀκόλουϑον, ὅτι μὴ κἀκεῖ τοιοῦτον ἔλεγχον ἐπακολου-- 
θεῖν συμβέβηκεν, αλλὰ καϑ' ὅλην τὴν διάστασιν» ὁ ὁμοιον 
εἶναι τὸ περιέχον, ἄν τὲ μείζων, ἂν τξ ἑλάττων η" ὥσπερ 
ἂν εἴ τις, εἰ μὴ κατάφωρος ἔσοιτο, μὴ δικατοπεμείγοϊὴ 

1Ιο 
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20 ΤᾺ ἐν ΟΡ. 5. 6 γε εἀύθενο 
ΣΝ 5. οὖ -ὉΌ΄ .λ Π [4 3 Κκ ΝΥ -ἷ 

κατὰ τὸν οἰκεῖον τῇ φιλοσοφίᾳ τρόπον. ὃ: 3. : αἱ τῆς 
᾽ , -- -τ' 

προτέρας δὲ διαστάσεως λέγω τῆς ἅπο τοῦ ᾿ύυφρατου 
ΓΥΡΑΚῪ } ᾿ Γ ι 3 .«2 ΄ 
ἔπὶ τὸν «“ίϑινον ΠΠυργον τας το ττ τς ἑβδομήκοντα 

εξ σχοίνους “παϑαιρετέον, διὰ τὰς τῶν ὁδῶν ἐχτροπὰς, 

εἰς μόνας τὰς ὀκτακοσίας σχοίνους, σταδίους δὲ δισμυ- 

Οἷους τετρακισχιλίους. ὃ. 4. Πεπιστεύϑω γὰρ αὐτῷ 
κ τ «“ ἂν , ͵ Π Ἀ 

τὸ συνεχὲς, ὁτι καὶ κατὰ σύμμετρα μέρη καὶ τετριμ- 
Υ Ὁ 2 , “ 

μένα ἡδη τῆς ἀναμετρήσεως ἕτυχεν. Ὅτι μέντοι πλείους 
} Δ αν - 7 Ἦ ΠΡ τ΄ ΧΕ - ς ἐκτροπὰς ἔχει, δῆλον ἔστιν ἐξ ὧν καὶ ὃ Π]αρῖνος ὑπο-- 
[9 αι ὃ - 7 ι ΙΞ " 3 τ τς " ἢ οὔ 0-- 

τίϑεται, ᾧ. ὅ. Τὴν μὲν γὰρ ἄπο τῆς κατὰ Περᾶτ 
-Ὡ " τω γ 

λιν τοῦ Εὐφράτου διαβάσεως διὰ τῆς ΠΠ]εσοποταμίας 
δ ΟΥ̓ ΄ ες: ΔῊ ΟΝ ᾽ - ι ᾿ 
ἐπὶ τὸν Τίγριν ὁδὸν καὶ τὴν ἐνγτεῦϑεν διὰ Γαραμαίων 

τῶν ΞΆ 35..- [4 σ΄- - 

τῆς Ασσυρίας καὶ ΠΠηδίας εἰς ᾿Επκβάτανα καὶ Κασπῖας 
΄ - - Ἐν ’ ᾽ 

πύλας καὶ τῆς (7) Παρϑίας εἰς “Εκατομπυλον, ἐνδέχεται 
᾿ ι ; τς ᾿ ' ΄ τ΄ 

περὶ τὸν διὰ τῆς Ῥοδίας πίπτειν παρύλληλον" οὗτος 
κι 2 2 « 4 . - ᾿ 

γὰρ καὶ κατ᾽ αὑτὸν γράφεται διὰ τῶν εἰρημένων χω-- 
-- ᾿ «ες [4 5] κ ο εν- 

ρῶν. ὃ. 6. Τὴν δὲ εἰς “Τρκανίαν πόλιν ἀπὸ τῆς [χα-: 
τοιιπύλου πρὸς ἄρκτους ἀποκλίνειν ἀναγ καῖον, τῆς 

- τ 

“γρχανίας πόλεως μεταξύ πὼς κειμένης τοῦ τε διὰ 
΄, ΞΡ - ΞῸ ἤπιε: Ἷ ᾽ ι 

Σμύρνης παραλλήλου καὶ τοῦ δι “᾿Ελλησπόντου, διὰ τὸ 
ι " ᾽ τ’ ’ ΄ « Φ π᾿ τ ᾿] «-. . 

τον μὲν διὰ Σαύρνης γρύφεσϑαι ὑπ αὐτὴν τὴν ρκα- 
᾿ ἵ ι " "9 Ἐὼ Ὸ Ῥ ι "“ ᾿ 

γία» χωραν, τὸν δὲ δι ᾿λλησποντου διὰ τῶν νοτίων 
- -ς- ᾿ 2 τ - « ΄ ’ 

μερῶν τὴς ρκανίας ϑαλασσὴς ἀπὸ τῆς ὁμωνύμου πο- 
« ΞῚ , Ξς [4 τ ε 

λεὼς, ἢ ἐστιν ὀλίγῳ βορειοτέρα. ὃ. 7. Παλιν δὲ ἢ 
3 ; ’, εςι 3 ι τ ΞῚ ’ τ 

ἄπο ταύτης οδὸς εἰς τὴν ΤΠ Αντιόχειαν διὰ 
τῆς ̓Αρείας τὰ μὲν πρῶτα πρὸς μεσημβοίαν ἀποκλίνει, 

τ 

τῆς ᾿Αρείας ὑπὸ τὸν αὑτὸν ταῖς Κασπίαις πύλαις κει- 
μένης παράλληλον, ἔπειτα πρὸς ἄρκτους, τῆς Αντιο- 

Ν ι πο ’ {4 «ε ᾿ 

χειας περὶ τὸν δι “Ελλησπόντου παράλληλον ἱδρυμέ- 
Ξ ΧΟ τ «ε« ) τ ’ εςι ΕῚ νης" ἀφ᾽ ἧς ἢ μὲν ἐπὶ τὰ ακτρα δὸς ἐχτείνεται 

μετ βακαναρνοᾧ»». 



ΕΥΒΕῚ  ΟΑΡΟ5: 21 

φρυνλί5, , ς ς9 - ΠΥ ΤΟ των - 
πρὸς ἀνατολὰς" ἡ ὃ ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὴν ἀναβασιν τῆς 

- - 9 - τ 31 ες Υ 3 - 

τῶν Κωμηδῶν ὀρεινῆς πρὸς ἄρκτους" ἢ δὲ τῆς ὁρεινῆς 
2ϑ ὦ ᾿ -ω ) Π τ ΄ δ 

αὑτῆς μέχρι τῆς ἐχδεχομένης τὰ πεδία φάραγγος πρὸς 
γἷ . «. ΄ [4 

μεσημβρίαν. ὃ. 8. 1 μὲν γὰρ βόρεια καὶ δυσμικώ- 
- 39 - ΄ «ε 

τατα τῆς ὀρεινῆς, ἔνϑα ἐστὲν ἡ, ἀγάβασις, τίϑησιν ὑπὸ 
᾿ ΄ τι ΄ ΄ τ Ε ΄ . " 

τον διὰ Βυζαντίου παρόάλληλον, τὰ δὲ νότια καὶ πρὸς 
Ξ ᾽ τυ λῷ ι 5 ὙΞΕΡῚ 7, ΄ ᾿ 2 
ἀνατολὰς ὑπὸ τὸν δι -[λλησπόντου. Διότι φησὶν αὖ-- 

ι 3 ι - ε ᾿ ΄ 
τὴν ἀντιχρὺ προσιοῦσαν ὡς πρὸς ἀνατολὼς ἐνδιδόναι 

« ΄ ι ᾿ ᾿» - ΄ὔ΄ 
ττος τς καὶ τὴν ἐντεῦϑεν δὲ πεντηκοντάσχοινον 
ἐπὶ τοῦ “ιϑίνον Πύργου πρὸς ἄρκτους εἰκός ἐστιν 
ἀποκλίνειν. τ 9: »Αναβάντων γάρ τς τὴν φάραγγα 

διαδέχεται ὃ ο Δίϑινος Πύργος, ἀφ᾽ οὗ εἰς τὰς ἀγατο- 

λὰς τὰ ὄρη χωροῦντα συνάπτει τῷ μάῳ, ἀνιόντι ἀπὸ 
΄ ᾿ 21 γ΄ 

Παλιμβοϑφων πρὸς ἄρκτους.“ ὃ. 10. Συντιϑεμένων 

οὐν τῶν ἐπιβαλλουσῶν τοῖς δισμυρίοις τετρακισχιλίοις 
- ΞΞ - ΡῚ ᾿ - ΄ , 

σταδίοις μοιρῶν ἕ ταῖς ἀπὸ τοῦ “ιϑίνου Πύργου μέχρι 
-- [, Π τ ; ᾿ ΒᾺῚ τ - Ξ ’ 

τῆς Σηρας μοίραις μὲ δ΄, εἴη ἂν τὸ ἀπὸ τοῦ Εὐφοά- 
᾿ - ΄ ΄ ι ι ΟΕ 

του μέχρι τῆς Σῆρας διάστημα κατὰ τὸν διὰ τῆς “Ῥο- 
; - -- ΄ 7 ι 

δίας πιαραλληλον μοιρῶν ρὲ δ΄. ὃ. {1. Συγάγεται δὲ 
3 Ξ ΕΥΝ ΓΈ ἧς: « Π τ Π - Ξ 

ΔΟῚ αὐτὸν ἕξ ὦ» τυποτίϑεται κατὰ μέρος σταδιασμῶν, 
«ες ᾿Ξ « , 9 τ ΄ ΝΥ τ τι 9 κ Ὁ 

ὡς ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον, καὶ τὸ μὲν ἅπο τοῦ 
κ Ὡ ’ ’ ω - -- 

διὰ τῶν ΠΙακάρων γήσων μεσημβρινοῦ ἕως τοῦ ἱεροῦ 
2 - ς ΄ - " ες 

ἀκρωτηρίου τῆς [σπανίας διάστημα μοιρῶν δυο ημί- 
ι 5,0 - ΣΤᾺ ; - ' ΕἸ , 

σους" τὸ δ᾽ ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὰς τοῦ Βαίτιος ἐκβολὰς 
«ε« Π Ἄ ΠῚ τ ΡΨ. ΤῸ ι τ Ἃ " 

ὁμοίως, καὶ τὸ ἀπὸ Βαίτιος ἐπὶ τὸν πορϑμον καὶ τὴν 
σ" φλαδε - ΄ ΗΥ - 39 

ΜΚαλπην, ἑκάτερον τῶν ἴσων β ἡμίσους" τῶν δ᾽ ἐφε-- 
.-“- ι δ ΘΠ - ᾿ , ΣΝ ΝΣ 
ξῆς τὸ μὲν ἀπὸ πορϑμοῦ μέχρι ΚΚαράλλεως τῆς Σαρ- 

΄ - Ξι " ᾿Ὰ Ν ι ὔ 

δόνος μοιρῶν κε’ ἐδ δὲ ἀπὸ Καράλλεως εἰς “ιλύβαιον 
- τι - κι " - Ξ᾽ Υ 

τῆς Σικελίας μοιρῶν ὃ «Ζ᾽ τὸ δ᾽ ἐντεῦϑεν εἰς Πάχυνον 
- ΄, ι δ - - 

μοιρ. γ΄. καὶ πάλιν τὸ μὲν εἰς Τ᾿αἰναρον τῆς “ακωγνικῆς 

[41] 
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28 ΤΉ ΘΑ ΡΣ ΥΓΙΘΕ Ὅν τον εἷς Τδηῖ) 

ἀπὸ Παχύνου μοιρ. τ" τὸ δ᾽ ἐντεῦϑεν εἰς “Ρύδον ἡ δ΄" 
τὸ δ᾽ ἀπὸ “Ῥόδου πρὸς τὴν Ισσὸν ιὰ δ΄ τὸ δ᾽ εἰς 11ὑ- 
φράτην ἀπὸ τῆς Ισσοῦ δύο ἡμίσους" ὃ. 132. ὥστε 
συνάγεσϑαι καὶ ταύτης μὲν τῆς διαστάσεως μοίρας 

οβ » τοῦ δ᾽ ὅλου τῆς ἐγνωσμένης γῆς μήκους ἀπὸ τοῦ 
διὰ τῶν Μακάρων νήσων μεσημβρινοῦ μέχρι τῆς Σῆρας 
τὰς ἐπὶ ταὐτὸ μοίρας ροξ ὃ. 

Κεφ. ᾿ς 

ἪΙ αὐτὴ διόρϑωσις ἀπὸ τῶν κατὰ πλοῦν 
διανύσεων. 

δ. 1. Στοχάσαιτο δ᾽ ἄν τις τηλικοῦτον εἶναι τὸ μῆκος, 
καὶ δι᾿ ὧν ἐχτίϑεται διαστημάτων κατὰ τὸν πλοῦν, 
τὸν ἀπὸ τῆς Ινδικῆς, μέχρι τοῦ τῶν Σινὼν κόλπου καὶ 

τῶν Καττιγάρων, ἐὰν τὸ παρὰ τὰς κολπώσεις καὶ τὸς 

ἀνωμαλίας τῶν πλῶν, καὶ ἔτι τὰς ϑέσεις ἐπιλ ογίξηται 

κατὰ συνεγγισμὸν τῶν ἐπιβολῷν' ἀπὸ γὰρ τοῦ μετὰ 
τὸν Κολχικὸν κόλσιον ἀκρωτηρίου, ὃ καλεῖται ΙΚῶρυ, 
τὸν ργαρικὸν κόλπον φησὶ διαδέχεσϑαι, σταδίων 

ὄντα μέχρι Κούρουλα τιόλεως τρισχιλίων τεσσαράκοντα, 
καὶ κεῖσϑαι() τοῦ ΚΚῶρυ τὴν. ούρουλ α πόλιν ὡς ἀπὸ 
βορέου. δ Συνάγοιτ' ἂν οὖν ἢ διαπεραίωσις υφαι- 
θουμένου τοῦ τρίτου, κατὰ τὸ ἀκόλουϑον τῷ ̓ 4ργα- 
ρικῷ κόλπῳ, δισχιλίων τριάκοντα ἔγγιστα σταδίων μετὰ 
τῆς ἀνωμαλίας τῶν δρόμων. ὃ. 3. ᾽ΕΞ ὧν εἰς τὴν συν- 

ἕχειαν ὑπολογισϑέντος ἔτι τοῦ τρίτοι καταλειφρϑήσονγ-- 
τι στάδιοι χίλιοι τριακόσιοι πεντήκοντα ἔγγιστα κατὰ 
τὴν πρὸς βοῤῥᾶν ϑέσιν. ὃ. 4. Ἧς μεταφερομένης ἐπὶ 
τὴν τῷ ἰσημερινῷ παράλληλον, καὶ ὡς πρὸς ἀφηλιώτην 
μειώσει τοῦ ἡμίσεως ἀκολούϑως τῇ μεταλαμβανομένῃ 



118. 1. ΟΑΡ. 123. 29 

5... μέ τ τὶ - ΄ -Ὁ: ᾽ὔ 

γωνίᾳ, ἕξομεν τὴν μεταξυ τῶν δυο μεσημβρινῶν διά- 
- κ - - Ἢ 2 Π ΝΥ - τ 

στασιν; τοῦ τε διὰ τοῦ Κῶρυ ἀκρωτηρίου καὶ τοῦ διὰ 
- ’ ’΄ ᾿ - 

τῆς Κουρουλα πολεῶς, σταδίων μὲν ἑξακοσίων οε, μοί- 
ι - ΄ ι ι 

ρας δὲ μιᾶς ἔγγιστα καὶ τρίτου, διὰ τὸ τοὺς κατὰ τού- 
- ’ , ΞῸ ’, ᾿ 

τῶν τῶν τόπων παραλλήλους μηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφέρειν 
- ᾿ , Ξ ’ ΞΡ ΣΩΝ ΄ ΄ 

τοῦ μεγίστου κυχλου. ὃ. ὃ. Παλὶν ἀπὸ Κουρουλα πο- 
ς - ι ι 39 4 

λεως ὃ πλοῦς, φησὶν, ἐστὶ πρὸς χειμερινὰς ἀνατολὰς 

ἕως Παλούρων σταδίων ἐννακισχιλίων τετρακοσίων πεν-- 
τ 2. » ᾿ ᾽ ς 5 ΄" 

τήχοντα᾽ ὧν καὶ αὐτῶν τὸ τρίτον ὁμοίως ἀφελόντες 
᾽ 9 - Μ ΓΞ κ - 

ὑπὲρ τῆς ἀνωμαλίας τῶν δρόμων, ἕξομεν τὴν ἐκ τῆς 
᾿ ᾿ ι ε ΄ ΕἸ 

συνεχείας ἐσομένην διάστασιν, τὴν ὡς πρὸς εὗρον, στα-- 
δίων ἑξακισχιλίων τριακοσίων ἔγγιστα. ὃ. 6. Καὶ 

7, ι ᾿ ᾿ 9 ε« - ι ’ 

τούτων δὲ τὸ ἕχτον ἀφελόντες, ὑπὲρ τοῖ' τὴν πιαραλλη- 
-» Ἐν ΄ ΄ ῃ 

λον τῷ ἰσημερινῷ ποιήσασϑαι διάστασιν, εὑρήσομεν 
ι ’, τ - 3 ι 

καὶ τὴν τούτων τῶν μεσημβρινῶν ἀποχὴν σταδίων 
Ἢ. - ᾿ , ε , ΠΥ - - ι ῖ 

ἐσν, μοιρῶν δὲ δέκα ἡμίσους. ὃ. 7. :-γτεῦϑεν δὲ τὸν 
, 4 τ 

μὲν κόλπον τὸν Γαγγητικὸν ἐκτέϑεται σταδίων μυρίων 
Ος ᾿ ι ᾿ ΄ὔ 3 ἐδ τὶ ΓΘ ἢ ’, 
ἐγγνακισχιλίων, τον δὲ διαπλουν αὐτοῦ τὸν ἀπο Παλου-- 

τ πειύοις τα ὃ ῇ δι ’ 3 Π ς ρων ἐπὶ Σαδαν πολιν σταδίων μυρίων τρισχιλίων ὡς 
τ κ 5 ’ κι ; κ ΄ 

πρὸς ἰσημερινὴν ἀνατολην. ΖΙιὸ μόνον τὸ τρίτον του-- 
ες ᾿ ᾿ τ - 2 “- . - ε 

τῶν ὑπολογιστέον ὑπὲρ τῆς ἀνωμαλίας τοῦ πλοῦ" ὡς 
ι ΄ - - ΄ 

καταλείπεσϑαι καὶ τὴν τούτων τῶν μεσημβρινῶν δια- 
ἥΞ, - ᾿ , τ -Φ - 

στασιν σταδίων ὠχο, μοιρῶν δὲ ἰζ γ΄. ὃ. 8. ᾿Εξῳεξῆς 
Π κι 3 τ τ' Υ »-"-7 ε’ ’ὔ ’ »-Ὁ 

δὲ τὸν ἀπὸ Σάδας πλοῦν ἕως Ταμάλας πόλεως ποιεῖ-- 
τεῦ τ . 3 ’ ς ι 

ται σταδίων γῷ ὡς πρὸς χειμερινὰς ἀνατολίς " ὑπὲρ 
. - 2 ’ τ 39 - 2 Ἔ: 

μὲν οὖν τῆς ἀνωμαλίας παλιν τὸ τρίτον αὑτῶν ἀφελὺν- 
ΩΣ - Ξ “ Ὥς Υ τες, ἕξομεν τοῦ συνεχοῦς δρόμου σταδίους βτλ" διὰ 

ι ι ι 5 - ι , Π 
δὲ τὴν πρὸς εὐρον νεῦσιν τὸ ἕκτον ἔτι τούτων προσυπο-- 

ε ν - 

λογίσαντες, εὑρήσομεν καὶ τὴν τῶν ἐκκειμένων μεσημ- 
ω- ’; ῃ 

βοινῶν διάστασιν σταδίων μὲν χιλίων ἐννακοσίων τεσ-- 

10 
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΄ - . 2 - ς«», ᾿ 

σαρύκοντα, μοιρῶν δὲ ἔγγιστα τριῶν ἡμίσους τρίτου. 
᾿ Ὁ Ἁ ρ 

δ. 90, Μετὰ δὲ ταῦτα τὸ ἅπο Ἰαμαᾶλας ἐπὶ τὴν “Χρυσῆν 

Χερσόνησον διαπέραμαι σταδίων ἐχτίϑεται χιλίων ἕξα-- 
᾿ ’ ᾿ ͵ 

κοσίων ὡς περὸς χειμερινὰς πάλιν ἀνατολάς" ὥστε κὰν- 
- .- ε 

ταῦϑα τῶν ὁμοίων μερῶν ὑφαιρεϑέντων καταλείπεσϑαι 
- εἰ κι 

τὴν τῶν μεσημβρινῶν διάστασιν σταδίων μὲν ἐννακο-- 
σίων, μοίρας δὲ μιᾶς καὶ τεσσάρων πέμπτων, συν»- 

ἀγεσϑαί τε τὴν ἀπὸ τοῦ Κῶρυ ἀκρωτηρίου μέχρι τῆς 
- ὡΞ ΄, , - τι , 

Χρυσῆὴς Χερσονησου διαστασιν μοιρῶν λὸ καὶ τεσσα- 
ρων τεέμπτων. 

Κεφ. ιδ΄. 

Περὶ τοῦ ἀπὸ τῆς Χρυσῆς “Χερσονήσου ἐπὶ τὰ 
Καττίγαρα διάπλου. 

, ἐᾧ : 
ὃ. 1. Τοῦ δ᾽ ἀπὸ τῆς Χρυσὴς Χερσονήσου ἐπὶ τὰ 

Ξ , ἢ ᾿ ς - 9 
Καττίγαρα διάπλου τὸν σταδιασμοὸν ὁ Παρῖνος οὔκ 
ἐκτίθεται" ὶ δὲ ᾿4λέξανδ χγο; ᾿ ἣν ἐκτίϑεται" φησὶ δὲ Αλεξανδρον ἀναγεγραφέναι, τὴν 
γὴν ἐντεῦϑεν ἐναντίαν εἶναι τῇ μεσημβρίᾳ καὶ τοὺς 

3 ὥ ΝΑ , ΄ ΄ 

πλέοντας παρ᾽ αὐτὴν ἐν ἡμέραις εἴχοσι καταλαμβάνειν 
’ 52. τ ᾿ πο - 4 

σόλιν Ζάβας. ᾿Δ4πὸ δὲ τῶν Ζαβῶν πρὸς γότον δια- 
πλεύσαντας; καὶ μᾶλλον εἰς τὶ εὐώνυμα ἡμέρας τινὰς 

ἐκδέχεσθαι τὰ Καττίγαρα. δ᾽ Ὁ. Ἵτηκύνει μὲν οὖν 

αὐτὸς τὴν ἐκκειμένην διάστασιν, ἀκούων τινὰς ἀντὶ 
, . 4 - 4 ι - 

τοῦ πολλᾶς . διὰ τὸ πλῆϑος ̓ 7ὰρ φήσι μὴ περιληφϑηναι 
αὐτὰς ἀριϑμῷ" γελοίως, οἶμαι, τοῦτό γε. ὃ. 5. Τἴς 
γὰρ ἀριϑμὸς ἡμερῶν ἀόριστος ἔσται, κὶὶν ὅλης τῆς 
γῆς () πεπερασμένης περιοδον ἔ ἔχη; τί δ᾽ ἐκώλυε τὸν 

᾿Αλέξανδρον ἃ ἀντὶ τοῦ τινὰς εἰπεῖν πολλὰς, ὡς τὸν Ζιός-- 

κόρον ἔφη πολλῶν ἡμερῶν ἱστορῆσαι τὸν ἀπὸ τῶν Ῥα- 
- ΨΥ τ [4 ξ ΞῸ Τρ 3. ὩΣ ) ᾿ 

πτῶν ἐπὲτο Ηρασον πλοῦν; εὐλογώτερον δ᾽ ἀντις ἐκδέ- 
τ ι ς 35...» . τ 5» 

80 χοιτο τὰς τινὼς ὡς ὀλίγας" καὶ γὰρ τοῦτον εἰώϑαμεν 
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4. ’ 39 3 ’ 

κατηγορεῖν τὸν τρόπον. ὃ. 4. .4λλ᾽ ἵνα μὴ δοξωμεν 
2 « ν, - Γὰ τ - 

καὶ αὐτοὶ πρὸς κείμενον τι πλῆϑος ἐφαρμόζειν τὰς τῶν 
Ξ - ᾿ ΄ ἢ 3} τι ἐὐάθίεοι - 
ἀποχῶν ειχασίας, παραλάβωμεν τὸν ἀπο τῆς Χρυσῆς 

, , - , - 2, 
Χερσονήσου μέχρι Καττιγάρων πλοῦν, συγκείμενον ἕκ 

37) ς - - ν,»»’ ΠΡ ΡΟ - 

τε εἴκοσιν ἡμερῶν, τῶν ἐπὶ Ζαβας, καὶ ἐξ ἄλλων τινῶν, 
αἰ... ε» [ Ἄγ τα ΕΝ 9) , 

τῶν ἐπὶ τὰ Καττίγαρα, ὥσπερ τὸν ἀπὸ τῶν ρωματων 
᾽ , ΒΗ 2 ᾿ ; 

ἐπὶ τὸ Πράσον ἄκρον, συγκείμενον χαὶ αὐτὸν ἕκ τε 
, ς - ͵ » - Ὁ ες: Π . ΄ 

τῶν ἴσων ἡμερῶν εἴκοσιν τῶν ἐπὶ τὰ Ῥαπτὰ κατὰ Θεο- 
ἮΝ ΩΦ - - ρῖΝ ι ; ᾿ 

φιλον, καὶ ἐξ ἄλλων πολλῶν τῶν ἐπὶ τὸ Πρᾶάσον κατα 
΄ εἰ κ ι [ - ϑρ Ῥ τ» - 

Ζιοσκορον" ἵνα καὶ κατὰ τὸν Πασρῖνον ἐν ἴσῳ ϑῶμεν 
ι ᾽ “ε Π - -ἷΣ΄ Ὕ ΄ Ξ -» ΒΝ 

τὰς τινὰς ἡμέρας ταῖς πολλοῖς εἰκάσαντα. ὃ. ὃ. 1:πεὶ 
3 -- ΞΕ Ν - 9 [4 ἌΡ 2 -»"Ἥ - 

τοίνυν ἀπεδείξαμεν ἔκ τε τῶν εὐλόγων καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν 
᾽ δὲν Ξ , «ε ι τ 7.5 , 3 ᾿ 

φαινομένων τὸ Πρᾶσον ὕπο τὸν παράλληλον τὸν ἀπέ- 
Ὶ ᾿ - ὦ - - ᾿ 

χοντα πρὸς μεσημβρίαν τοῖ' ἰσημερινοῦ μοίρας ις γιβ 
Γ -Ὡ Ὁ ἘΣ ι Ὁ 5 5 

- διέστηκε τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ ὁ διὰ τῶν φωμάτων 
, ᾿ ι 2 τὰ εἰν τὸ 

παραλληλοὸς προς τὰς ἄρκτους μοίρας ὃ δ, στε συν- 
’ ᾽ 3 δ - 39 ΄ 2 : ’, 

ἀγεσϑαι τὴν ἀπὸ τῶν αΙρωμαάτων ἐπὶ τὸ Πρασον 
ἊΨ, ᾿Ξ [ , 2. » 

διάστασιν μοιρῶν πὶ καὶ διμοίρου ---- τῶν ἴσων ἂν εἰ- 
’ 9. ᾿ Ν ᾿ 3 Α - ΚΙ - ΡΟ ’ 

χότῶς θείημεν, καὶ τὴν ἅπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσογησου 
, ΡΣ -“ἡΕ]Ἷ τ τ 

ἐπὶ Ζαθας, κἀκεῖθεν ἐπὶ τὰ Καττίγαρα. ὃ. 6. Τὴν 
᾿ 53 ΞΡ» - ΟΕ - ΄ τῶ μεν ΄ 3.» 

μὲν οὖν ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ Ζάβας οὐδὲν 
-Ὁ - 7: τ - - ; . 

τι δεῖ μειοῦν, παράλληλον οὖσαν τῷ ἰσημερινῷ, διὰ τὸ 
« «-Υ ; ᾽ Π » ΄ ἤ - ᾿ γε δες τὴν μεταξὺ χώραν ἐναντίαν ἐχτετάσϑαι τῇ μεσημβοίᾳ" 
ι ΞιΡΡμα δα; - ον δ τον , ΄ Ψ τὴν δ᾽ ἅπο Ζαβῶν ἐπὶ τὰ Καττίγαρα προσὴχει συν- 
-Ὁ ι ᾽ ι Ἐν - ΄ . 2 

ελεῖν διὰ τὸ τὸν πλοῦν εἶναι πρὸς νότον καὶ πρὸς ἀνα- 
., ͵ Α ’ “Ὁ - ὁ 

τολὰς, ἵνα τὴν παραλληλον τῷ ἰσημερινῷ λάβωμεν 
- ΝῚ τ .-. οἱ Ἢ 

ϑέσιν. ὃ. 7. Εἰ δὴ τὸ ἡμισυ τῶν μοιρῶν προσνείμαιι-- 
’ - Ἕ τ Δυς Ω 2 - -Ὁ 

μὲν ἑκατέρᾳ τῶν διαστάσεων διὰ τὸ ἄδηλον αὑτῶν τῆς 

ὑπεροχῆς καὶ τῶν ἀπὸ Ζαβῶν ἐ ἐπὶ τὰ Καττίγαρα πα 

ρῶν « γ΄, τὸ τρίτον πάλιν ὑπολογίσαιμεν ὑπὲρ τῆς 

ὧν 

10 

90 
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82 118. 1. ΕΑΡ. 14. 158. (ἦ ρ.18. ο. Βοτι.ν 
2 ω ᾿- - ΄ 

ἐγκλίσεως " ἕξομεν καὶ τὴν ἀπὸ τῆς «ρυσῆς Χερσονή- 
σου ἐπὶ τὰ Καττίγαρα διάστασιν, ὡς ἐπὶ παραλλήλου 
τῷ ἰσημερινῷ ϑέσεως μοιρῶν ιζ ἕκτου ἔγγιστα. ὃ. 8. 
᾿εδέδεικτο δὲ καὶ ἢ ἀπὸ τοῦ Κῶρυ ἀκρωτηρίου μέχρι 

- - - ω τ τ Χ ΄ , 
τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου μοιρῶν λδ καὶ τεσσάρων πέμ-- 

- 3 Ἶ ᾽ ἘΞ υξίς τες) ᾿ ΄ 
πτων. Πᾶσα ἄρα ἢ ἀπὸ τοῦ Κῶρυ μέχοι Καττιγάρων 

Ὁ ΄ - ΠΧ ΣΝ ᾿ « 

μοιρῶν ἐστιν ἔγγιστα νβ΄. ὃ. 9. ᾿Αλλ᾽ Ὁ μὲν διὰ τῆς 
χρχῆς τοῦ ̓ Ινδοῦ ποταμοῦ βρινὸς Ολίχγῳ δυτικώ ἀρχῆς τοῦ Ινδοῦῖ' ποταμοῦ μεσημβρινὸς ολίγῳ δυτικω- 

΄ 2 - Ὡῳ ’, 3 

τερὸς ἐστι τοῦ βορείον τῆς Ἰ ἀπροβᾶνης ἀκρωτηρίου 
κι Α »ο“΄ ε᾿ 3 - -- Ἂ ὕ 

κατὰ τὸν αρῖνον, ὁπὲερ ἀντίκειται τῷ ΚΚῶρυ" τουτου 
2 , « Ὁ - - 

δ᾽ ἀφέστηκεν ὁ διὰ τῶν ἐχβολῶν τοῦ Βαίτιος ποταμοῦ 
ε -»οὅ ’ "Ξ ι π , [ 

ὡριαῖα διαστήματα ἡ, μοίρας δὲ ρκ᾽ καὶ ἔτι τούτου 
-- ’ ς 

ὃ διὰ τῶν ]ακάρων νήσων μοίρας 8, ὥστε καὶ ὁ μὲν 
διὰ τοῦ Κῶρυ μεσημβοινὸς ἀπέχει τοῦ διὰ τῶν Μα-- ὰ ρου μεσημβοινος ἀπέζει τὸ ὧν] 

’ ᾿ - , ’ ε Π Υ - 

καρων γήσων μιχρῷ πλέον ρχε μοίρας" ὁ δὲ διὰ Κατ- 
“ - κι - ’ ΄ - ΠΣ Ξ 

τιγάρων τοῦ διὰ τῶν Μακάρων νήσων μικρῷ πλέον 
- « »] ι - ι 2 τ Α 

τῶν ἐπὶ τὸ αὑτὸ ροζ μοιρῶν, κατὰ τὴν αὑτὴν σχεδὸν 
ω -»Ὕ - - , 

διάστασιν τοῖς ἐπὶ τοῦ διὰ τῆς “Ροδίας παραλληλου 
συλλελογισμένοις. δ. 10. ᾿4Ἵλλ᾽ ὑποκχείσϑω τὸ μέχρι 
τῆς μητροπόλεως τῶν Σινῶν ἱῆκος ὅλον ρπ μοιρῶν, 
ὡριαίων δὲ διαστημάτων δώδεκα, διὰ τὸ πῦντας ὅὃμο- 

- 3 ᾿ 3 ΕΥ̓ - ΄ ’ 

λογεῖν, ἀνατολικωτέραν αὐτὴν εἶναι τῶν Καττιγάρων, 
[4] ’ Ἂ “- ι - ε ͵ ᾽ 

ὥστε συνάγεσϑαι καὶ τοῦ διὰ τῆς “Ῥοδίας μήκους, 

σταδίους ἑπτακισμυρίους καὶ δισχιλίους ἔγγιστα. 

( Κεφ. ιε΄. 

ΤΙερὶ τῶν ἕν τῇ κατὰ μέρος ἐκϑέσει τῷ Δῆαρίνῳ 
᾿διαπεφωνημένων. 

δ. 1. Εἰς μὲν δὴ τὸς καϑόλου διαστάσεις ἐπὶ τοσοῦ- 
τον συνεστείλαμεν τοῦ τε μήκους τὸ πρὸς ἀνατολὰς 
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καὶ τοῦ πλάτους τὸ πρὸς μεσημβρίαν διὰ τὰς ἐχτεϑει- 
μένας αἰτίας καὶ τὰς κατὰ μέρος δὲ τῶν πόλεων δια- 
ϑέσεις πολλαχῇ διορϑώσεως ἠξιώσαμεν" ἐφ ὧν μα- 

χομέγας ἢ μὴ ἀκολούϑους ἐκϑέσεις τητος κατὰ 

διαφόρους εἰὐθμπησειὸ διὰ τὸ πολύχουν καὶ ποικίλον 
τῶν συντάξεων, οἷον ἐπὶ τῶν ἀντικεῖσϑαι πεπιστευμέ- 
γων». ὃ. . Ταῤῥακῶνα γάρ φησιν ἀντικεῖσθαι τῇ 

Καισαρείᾳ τῇ καλουμένῃ ᾿Ιώλ, ---- τὸν διὰ ταύτης με-- 

σημβοινὸν γράφων, καὶ διὰ τῶν Πυρηναίων θρῶν, 
ἅτινα Ταῤῥακῶνος οὐκ ὀλίγῳ ἐστὶν ἀνατολικώτερα᾽ ---- 

καὶ Πάχυνον μὲν “έπτει τῇ μεγάλῃ, Θεαίναις δὲ “Ιμέ- 
ραν, τῆς μὲν ἀπὸ Παχύνου διαστάσεως ἐπὶ τὴν “Ιμέραν 

τετρακοσίων που σταδίων συναγομένης, τῆς δ᾽ ἀπὸ 

“Ἱέπτεως ἐπὶ Θεαίνας ὑπὲρ τοὺς χιλίους πεντακοσίους, 

ἐξ ὧν ὃ Τιμοσϑένης ἀναγράφει. ὃ. 83. Καὶ πάλιν 
Τέργεστον μέν φησιν ἀντικεῖσθαι “Ῥαβέννῃ" τοῦ δὲ 
μυχοῦ τοῦ ᾿Αδρίου, τοῦ κατὰ Τιλαουέμπτου ποταμοῦ, 
τὸ μὲν Τέργεστον ἀπέχειν πρὸς ϑερινγὰς ἀνατολὰς στα-- 

δίους τετρακοσίους ὑγδοήκοντα, τὴν δὲ ᾿Ῥάβενναν πρὸς 

χειμερινὰς ἀνατολὰς σταδίους χιλίους. ὃ. 4. Ὁμοίως 
ἀντικεῖσϑαί φησι Χελιδονίας μὲν Κανώβῳ, ᾿Ακάμαντα 
δὲ Πάφῳ, καὶ Πάφον Σεβεννυτῷ, τῶν μὲν ἀπὸ Χελι- 
δονιῶν εἰς ̓ Αἀκάμαντα σταδίων χιλίων ὕπ᾽ αὐτοῦ τιϑε- 
μένων, τῶν δ᾽ ἀπὸ Κανώβου εἰς Σεβεννυτὸν ὑπὸ Τι- 
μοσϑένους διακοσίων ἐνενήκοντα, καίτοι ταύτης τῆς 

διαστάσεως, εἴπερ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ξχειτο μεσημβρι- 

γοὺς, τῷ ὕντι μείζονος ὀφειλούσης εἶναι διὰ τὸ καὶ μεῖς: 
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25 

ξογος ὑποπίπτειν παραλλήλου περιφερείᾳ. δ. ΠΡ 

λιν τὴν Πίσσαν φησὶν ἀπέχειν ῬΡαβέννης πρὸς λιβόνο- 
τον σταδίους ἑπτακοσίους" διὰ δὲ τῆς τῶν κλιμάτων 

ΡῬΤΟΙ,. 6ΕΟ06Β. [. Ο 



84 ΓΙΒῚ. ΟΡ. Ἐ5. 
- 

»ἵ Ὡ “ ε Ὶ γ᾿ Η ι » -Ὁ ᾿ 

καὶ τὴς τῶν ὡριατῶν διαιρέσεως Πίσσαν μὲν ἕν τῷ τριτῷ 
ς ς ΄ ᾿ - ΄ - 

τέϑησιν ὡριαίῳ, Ῥαβενναν δὲ ἐν τῷ τετάρτῳ. ὃ. 0. Καὶ 
Γ - ; ΄ 2 δ: 

«Πουνδινίου τῆς Βρετανίας ἹΝοιόμαγον εἰπὼν νοτιω- 
, ἀΞ ᾿ 3. ὃ 8 « - ’ 

τέραν μιλίοις νϑ,, βορειοτέραν αὐτὴν διὰ τῶν χλιμστων 
2 

5 ἀποφαίνει. ὃ. 7. Καὶ τὸν '“ἄϑω δὲ τάξας ἐπὶ τοῦ δι᾽ 
ε-. ΄ 

Ἐλλησπόντου παραλλήλου, τὴν ̓ Αμφίπολιν καὶ τὰ περὶ 
ΙΑ Ἐς 4 91 Ἀ [ ω ’ - τ 

αὐτὴν ὑπὲρ τὸν ἄϑω καὶ τὰς τοῦ Στρυμόνος ἐκβολὰς 
- ΄ - Ξ ἘΚΑ͂Ν ὁ 

κείμενα ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ ἐν τῷ ὑπὸ τὸν “Ελλήσποντον 
«ς ι - ΄ 

κλίματι τίϑησιν. ὃ. 8. Ὁμοίως δὲ καὶ τῆς Θρῴτης 
ι ε δα ι ι “- ᾿ ᾽ Ρ 

10 σχεδὸν ὁλὴης ὑπο τὸν διὰ Βυζαντίου παράλληλον πει- 
͵ ι ΞῈ 2, κῶς ’ ε ΄ - ςε " 

μένης, τὰς μεσογείους αὐτῆς πόλεις ἁπάσας ἐν τῷ ὑπὲρ 
- ι γν ΚΞ 5 

τοῦτον τὸν παραλληλον κλίματι κατέταξεν. ὃ. 9. ᾿Ετι 
"ὴ .. ἡ « ᾿ ᾿ δ ΄ ϑυινδ - ὃ ι ΠΣ 

» Τραπεζοῦντα, φησὶν, οἰδουσαμεν ἐπὶ τοῦ διὰ Βυ- 
ΒΕ Ἔξδ ΠῚ 

ζαντίου παραλλήλου.“ Καὶ τὰ Σάταλα τῆς ᾿Αρμενίας 
Ὡ 2 ᾿ -ὠ Ἢ 

δείξας ἀπέχοντα 'ἹΓραπεζοῦντος πρὸς μεσημβρίαν μίλια 
΄ ᾽ ι Ὁ α ’ - 

ξξηκοντὰ κατὰ τὴν τῶν παραλλήλων γραφὴν τὸν διὰ 
᾿ ΄, 59 -.-« ᾿ 

Βυζαντίου φέρει διὰ Σατάλων καὶ οὐ Τρυπεζοῦντος. 
δ. 10. Καὶ μὴν τὸν ἱγεῖλον ποταμόν φησιν ἀκολού-- ' 
ϑὼως τῇ ὰλ ϑείᾳ σφήσεσϑαι, ἐξ οὗ π ὦτον ὁρᾶται ͵ 

ε0 παραγενόμενος ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς τὰς ἄρκτους μέ- 
: ΄ ςε γ΄ τ Ἂ ι Ξέν, εν - 2 , 

χοι εροης" ομοίως δὲ καὶ τὸν ἀπὸ τῶν ᾿Αρωμόάτων 
, ι Ἐπ ΝΕ, - οὰ .--Ὁ δ. 5 
ἐπὶ τὰς λίμνας, ἐξ ὧν ὁ Ἱγεῖλος δεῖ, πλοῦν ατεχοχτίῳ 

-Ὁ ΔΑ ἘΝ ’ 9 , 27 

συντελεῖσθαι, τῶν ἀρωμάτων ἀνατολικωτέρων ὑντῶν 
ῳ - ὁ ΄ τ», τ ες - 

τοῦ Νείλου παμπολλῳ. ὃ. 11. Πτολεμοὶϊς γὰρ ἡ τῶν 
Ὁ 2 ᾿ ’ - - 

6 Θηβῶν ἀνατολικωτέρα ἐστὶ Περοὴης καὶ τοῦ Νείλου 
Γ « - [ε κ 2. ῇ οἴ. ᾿γὰ δέχα ἡμερῶν ὁδὸν ἡ δώδεκα, Πτολεμαΐδος δὲ καὶ τοῦ 

3 - , ι δον τ : -: 
᾿Αδουλικοῦ κόλπου τὰ στενὰ τὰ κατὰ Ὄκηλιν τὴν Χερ-- 

; 
σόνησον καὶ Ζ΄ήρην σταδίοις τρισχιλίοις πεντακοσίοις" 

» ,»᾿, ΄ δ 5 “ - 
τούτων δ᾽ ἔτι ἀνατολιπώτερον τὸ ἀκρωτήριον τῶν μδ- 

, 3 ΄ 

30 γάλων ἀρωμάτων σταδίοις πεντακισχιλίοις. 

"- ῴι 

φῶ 



 μ. τὸ ἡ ΒΡ ΒΥ ΟΡ: 17. 35 
΄ 

Ὁ ΚΕ: 
ε! ἘΣ ΄ 9 « ι τ τ -ὉἽ 

ότι παρηλϑέ τινὰ αὐτὸν καὶ κατὰ τοὺς τῶν 
τ ΣΝ Ὡ “" 

δπαρχιῶν “περιορισμοῦς. 
Ὁ , δ πν 32 « 5 «. κ τ 

Παρῆλϑε δὲ τινα αὑτον κατὰ τοὺς περιορισμοὺς, 
ἘΠ τ: τ . ᾿" - ϑὴν ΤΡ ΠΑ ΎΕΞῚ - ΡΡΡΕ, 
ὡς ὁτὰαν τὴν μὲν ἡῆυσίαν πᾶσαν ἀπ᾿ ἀνατολῶν ὁρίζη 

- - ; τ ᾿ ͵ 4 “-Ὁ 

τῇ Ποντιχὴῇ θαλάσσῃ, τὴν δὲ Θράκην ἀπὸ δυσμῶν 
Π τ 2] κ᾿ τ τ 9 , 52 9 31 τ 

ΜΠυσίᾳ τῇ ἄνω, καὶ τὴν μὲν Ἰταλίαν ἀτὸ ἀρχτων μὴ 
ς -- - 4 39 ι ᾿ 

Ῥαιτίᾳ καὶ ἸΝωρικῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ Πανγονίᾳ, τὴν δὲ 
Γ 3 , ᾿ ᾿ [4 Ν ᾿ 

ΤΙαννονίαν ἄπο μεσΉ; μβρίας Ζαλματέᾳ μονῃ καὶ μηκέτι 

τῇ ̓Ιταλίᾳ, καὶ τοὺς μὲν μεσογαίους Σ Σογδιανοὺς καὶ 

τοὺς Σάκας γειτννάξειν". ἀπὸ μεσημβρίας τῇ ᾿Ινδιπῇ, 

τοὺς δὲ βορειοτέρους τοῦ Ιμάου ὄρους, ὃ ἐστιν ἄρκτι-- 

κώτατον τῆς Ινδικῆς, δύο παραλλήλους, τόν τε δι 
ε,.,... “ ΗΥ ; τ τεῦ ἐς [ τ ;ὔ ΜΑΙ - 

-Ελλησποντου καὶ ἘθῚ διὰ Βυζαντίου μη γθαφῃ διὰ τῶν 
πὲ “ Σ - ᾽ ι ᾿ ΄ 

εἰρημένων ἐϑνῶν, ἀλλὰ πρώτως τὸν διὰ μέσου Ποντου. 

Κεφ. ιζ΄. 

Περὶ τὼν διαπεφῶν ἡμένων αὐτῷ πρὸς τὰ ὑπὸ 
τῶν χαϑ' ἡμᾶς ἱστορηϑέντα. 

3 2 ὃ. 1. Τούτοις μὲν οὖν καὶ τοῖς τοιούτοις οὐκ ἐπέ- 
ε -ο 3: “: Α ’, 

στησεν ὁ Πῆαχρϊνος, τοι διὰ τὸ πολύχουν καὶ κεχωρι- 
᾿ - χὰ 2. τ « ι ’ ι ι 

σμένον τῶν συντάξεων, ἢ διὰ τὸ μὴ φϑασαι κατὰ τὴ» 
} ς 2 ’ Ἂ ὦ 

τελευταίαν ἔκδοσιν, ὡς αὑτὸς φησι, πίνακα καταγράψαι. 
ΞΞ 3 τ' ᾿ - , - ςε 
ὃ. 2. Ζ οὗ καὶ τὴν τῶν κλιμάτων καὶ τῶν ὡριαίων 

,» ΤΊ ’ , 2» Ὁ οἷ᾽ τι - - 

μόνως ἐποιήσατο διόρϑωσιν" ἕνιο δ᾽ ηδὴ καὶ τοῖς νῦν 
ε ᾿ 39 [4 ς 

ἱστορουμένοις οὐκ ἔχει συμφώνως: ὡς ὃ Σαχαλίτης 
Ἷκ 3 ι - Ὁ ω ΩΝ 3 - ᾿ - ΄ 

κολπος πὸ δυσμῶν ὕπ᾽ αὐτοῦ τιϑέμενος τοῦ Συάγρου 
3 γ᾿ ; « ςου ες - -Ὁ 

ἀκρωτηρίου. ὃ. 8. Παντες γὰρ ἡμῖν ἀπαξαπλῶς 
. «ς « 4 [4 ͵ 9 3 

ὁμολογοῦσιν οἱ τοὺς τόπους τούτους διαπλέοντες, ὅτε 
3 »" . ’, ι - Ἐ:2 , 

ἀνατολῶν τοῦ Συσγρου καὶ τὴν Συχαλῖτιν εἶναι χω-- 
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Ὁ 5 "- ἀλλο τ, ἐς Ὁ δ ΣΨΞ , -ῷ 

ραν τῆς «ἡραβίας καὶ τὸν ὁμώνυμον αὐτὴς κόλπον, καὶ 
πάλιν τὰ Σίμυλλα, τὸ τῆς ̓ Ινδικὴς ἐμπόριον μὴ μόνον 

τοῦ Κομαρέως ἀκρωτηρίου δυτικώτερον ὑπ᾽ αὐτοῦ τι- 
ϑέμενον, ἀλλὰ καὶ τοῦ ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ" δ. 4. μόνον 
γὰρ μεσηι μβρινώτερον ὅμολο γεῖται τῶν στομάτων εἶναι 
τοῦ ποταμοῦ παρά τε τῶν ἐντεῦϑεν “π“-- 
χρόνον πλεῖστον ἐπελϑόντων τοὺς τόπους, καὶ παρὰ 

τῶν ἐχεῖϑεν ἀφικομένων πρὸς ἡμᾶς, καλούμενον ὗ ὑπὸ 
τῶν “ἐγχωρίων Πϊμουλα ὃ. ὅ. παρ᾽ ὧν καὶ τώ τὲ 
ἄλλα περὶ τὴν ̓ Ινδικὴν μερικώτερον καὶ κατὰ τὰς ἐπαρ-- 
χίας ἐμάϑομεν καὶ τὰ ταύτης τῆς χώρας ἐνδοτέρω μέχρι 
τῆς Χρυσῆς Χερσογήσου καὶ ἐντεῦϑεν ἕως τῶν ΙΚαττι-- 

γάρων, τὸ μὲν, ὅτι πρὸς ἀνατολὰς ἐστιν ὃ πλοῦς εἰσ- 

πλεόντων καὶ πάλιν ἐξιόντων πρὸς δυσμὰς, συνιστο-- 

ρούντων, τὸ δ᾽ ἄτακτον καὶ ἀνώμαλον τοῖ: χρόνου τῶν 
διανύσεων προσομολογούντων" καὶ ὅτι ὑπέρκειται 
τῶν Σινῶν ἥ τε τῶν Σηρῶν χώρα καὶ ἢ μητρόπολις, 
χαὶ τὰ ἀνατολικώτεραι. τούτων ἄγνωστός ἔστι γῆ, λίμνας 
ἔχουσα ἑλώδεις : ἐν αἷς κάλαμοι μεγάλ οἱ φύονται » καὶ 

συνεχεῖς οὕτως, ὥστε ἐχομένους αὐτῶν ποιεῖσϑαι τὰς 
διαπεραιώσεις » καὶ ὅτι οὐ μόνον ἐπὶ τὴν Βακχτριανὴν 

ἐντεῦϑέν ἐστιν δδὸς διὰ “Διϑίνου Πύργου, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ τὴν ̓ Ινδικὴν διὰ Παλιμβόϑρων" ἡ δὲ ἀπτὸ τῆς μη- 
τροπόλεως τῶν Σινῶν ἐπὶ τὸν ὅρμον τὰ Καττίγαρα πρὸς 
δυσμάς ἐστι καὶ μεσημβρίαν - ὡς διὰ τοῦτο μὴ πίπτειν 

αὑτὴν κατὰ τὸν διὰ τῆς Σήρας καὶ τῶν Καττιγάρων 
μεσημβρινὸν, ἐξ ὧν φησιν ὃ ΜΙ ἀρῖνος, ἀλλὰ κατά τινας 
τῶν ἀνατολικωτέρων. ὃ. 6. Καὶ μὴν παρὰ τῶν ἀπὸ 

τῆς ᾿“ΔΤραβίας τῆς εὐδαίμονος διαπεραιουμένων ἐμπόρων 
ἐπὶ τὰ ᾿Αρώματα, καὶ τὴν ̓ Αἀζανίαν, καὶ τὰ ἹῬαπτὰ, 



{τ Ρ- 90: 6: ΒΕ) ΕΟ ΥΡΕ 17: 31 

ταῦτα δὲ πᾶντα Βαρβαρίαν ἰδίως (ἢ καλούντων, μαν- 
ϑάνομεν τόν τε πλοῦν μὴ ἀπριβῶ: εἶναι πρὸς μεσημ- 
βοίαν. ἀλλὰ τοῦτον μὲν πρὸς δυσμὰς καὶ μεσημβρίαν, 
τὴν δ᾽ ἀπὸ τῶν Ῥαπτῶν ἐπὶ τὸ Πράσον διαπεραίωσιν 
πρὸς ἀνατολὰς καὶ μεσημβρίαν, καὶ τὰς λίμνας δὲ, ἀφ᾽ 

ὧν ὃ Ἱγεῖλος ῥεῖ, μὴ παρ᾽ αὐτὴν εἶναι τὴν ϑύάλασσαν, 

ἀλλ᾽ ἐνδοτέρω συχνῷ" δ. 7. καὶ τὴν τάξιν τὴν ἐπὶ τὸ 
“Ῥαπτὲν ἀκρωτήριον ἀπὸ τοῦ τῶν ᾿Αρωμάτων αἰγιαλοῦ 
καὶ “Ἱποχόπων, ἑτέραν εἶναι τῆς κατὰ τὸν Ταρῖνον, 
καὶ μὴ πολλῶν ποτ οτῦ τι σταδίων ἐχεῖ τὸν ἐξ ἡμέ- 
ρας καὶ νυκτὸς πλοῦν, διὰ τὸ ταχυμετάβολον τῶν ὑπὸ 
τὸν ἰσημερινὸν πνευμάτων, ἀλλ᾽ ὡς ἐπίπαν τετραχο-- 

σίων ἢ πεντακοσίων σταδίων" ὃ. 8. εἶναι δὲ συνεχῆ 
μὲν τοῖς :Αρώμασι πρῶτον κόλπον, ἐν ᾧ μετὰ μιᾶς 
ἡμέρας δδὸν ἃ ἀπὸ τῶν “Ἰρωμάτων, Πανῶν κώμην, καὶ 
ε ἐμπόριον, ἀπέχουσαν τῆς κώμης ὁδὸν ἢ ἡμερῶν 

δ. μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ἐμπόριον συνάπτειν ἄλλον 
 ηβο ἀρχὴν τῆς ̓Αξανίας" οὗ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐχκεῖ- 

σϑαι Ζίγγιν ἄκραν, καὶ Φαλαγγίδα ὄρος ἢ κεφαλῶν, 
παλεῖσϑαι δὲ τοῦτον μόνον τὸν κόλπον ᾿Απόκοπα, καὶ 

διάπλουν ἔχειν δύο »γυχϑημέρων" δ. 10. παρήκειν δ᾽ 
ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸν μικρὸν αἰγιαλὸν ἐν διάπλῳ τριῶν δια-- 
στημάτων, εἶτα τὸν μέγαν αἰγιαλὲ ὃν ἐν διάπλῳ σιξγντε 
διαστημάτων" ἀμφοτέρους δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τεσσάρων 
ἔχειν διάπλουν γυχϑημέφω»" δ. ΨἼ: συνῆφϑαι δὲ τού- 

τοις ἄλλον κόλπον, ἔν ᾧ ἐμπόριον τὸ καλούμενον᾽ Ἐσ- 
τ μετὰ δύο »υχϑημέρων πλοῦν δἴτα “Σαραπίωνος 

ὅρμον μετὰ τος ἡμέρας πλοῦν" ὃ. 12. ἐντεῦϑεν ἄρχε- 
σϑαι τὸν ἐπὶ τὰ Ῥαπτὰ φέροντα κόλπον τριῶν νυχϑη- 
μέρων ἔχοντα διάπλουν" οὗ κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς ἐμ- 
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πόριον εἶναι τὸ καλούμενον :γίχι" παρὰ δὲ τὸ Ῥα- 
στὸν ἄκρον ποταμὸν “Ῥαπτὸν, καὶ μητρόπολιν ὁμώνυ- 
μον αὐτῷ, μικρὸν ἀπέχουσαν τῆς ϑαλάσση ς᾽ τὸν δ᾽ 
ἀπὸ τῶν “Ῥαπτῶν μέχρι. τοῦ Πράσου ἀκρωτηρίου 
κόλπον μέγιστον ὄντα καὶ μὴ βαϑὺν περιοικεῖν βαρ- 
βάρους ἀνϑρωποφογους. 

7 

Κεφ. ἢ. 

Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν τοῦ ἢῆ]αρίγου συντάξεων χατὰ 
τὴν καταγραφὴν. τῆς ΠΈΠΠΟῊΣ το 

ΠΡ ἈΜῊΝ μὲν οὐν κατ΄ αὐτὴν τὴν ἱστορίαν ὀφεί-- 
- ᾿ 7 

λοντα τυχεῖν τινὸς ἐπιστάσεως ὑποτετιππωσθὼ μέχρι 
“ 3 ΡῚ η ι κε ᾿ ΄ 

τοσούτων. Αλλ ἵνα μὴ δοξωμέν τισιν ὅνστασιν προ-- 
: Ἂ ι ’ 2» [τ Ανν Κ Ὁ ε' 9 

χειρίσασϑαι καὶ μὴ διορϑωσιν, ἕσται ἡμῖν ἕκαστα δι 
-Ὁ - τ ς ΄ - τ ῬΑ ΤΉ5.} 

αὐτὴς τῆς κατὰ μέρος ὑφηγήσεως δῆλα" λοιπὸν δ᾽ ἂν 
, ι τ ι 27 Ὁ ω 2 ᾿ 

εἴη τὰ κατὰ τὴ» ἔφοδον τῆς καταγραφῆς ἐπισχκέψασϑαι. 
Ω - τ Ὁ ΄ 31 ΕἸ ῳ Ἂ 

δ. 2. ΖΔιπλὴς δὴ τῆς τοιαύτης οὐσὴς ἐπιβολῆς, καὶ 
7 ι - Π - ῃ 

πρώτης μὲν, τῆς ἔν μέρει σφαιρικῆς ἐπιφανείας ποιου- 
᾿ ι -“ ΒῚ , ὌΝ " ν᾿ - 

μένης την» τὴς οἰκουμένης διάϑεσιν, δευτέρας δὲ, τῆς 
Ν ᾿ τ ι » 5) ᾿ ΕῚ 

ἐν ἐπιπέδῳ, κοινὸν μὲν ἐπ΄ ἀμφοτέρων ἐστὶ προκείμενον 
ἯΠ 05: ἢ [ π ἘΟΧΣ ΕῚ ι τ 

τὸ εὔχρηστον», τουτέστι τὸ δεῖξαι, ττῶς ἂν καὶ μὴ προῦ-- 
, ’ 3 ; ͵ - ι τ « ’ 

ποχειμένης εἰκόνος ἀπὸ μόνης τῆς διὰ τῶν ὑπομνημᾶ-- 
᾿ ΒΡ) «ς , ΄, 

των παροαϑέσεως εὐμεταχείριστον ὡς ἕνι μάλιστα ποι-- 
Ψ' 4 Ὥ ΄, τ 2 ’ 

ὠμεϑα τὴν καταγραφὴν" τὸ τὲ 790: ἀεὶ μεταφέρειν 

ἀπὸ τῶν προτέρων παραδει) “μάτων ἐπὶ τὰ ὕστερα διὰ 
τῆς κατὰ μικρὸν παραλλαγῆς εἰς ἀξιόλογον εἴωθεν ἐξ-: 
͵ ΕΣ ’ κ 7] ; -ὺΝ τ ι 

ἀγειν ἀνομοιότητα τὰς μεταβολὰς. ὃ. 8. Καν μὴ τὴν 
' ἢ ῃ ᾿ - Ὕσ. ι 

μέϑοδον ταύτην τὴν ἐχ τὴς ὑπομνήσεως αὐτάρκη πρὸς 
, - - ) , ἜΥ . 3 2 
ἔνδειξιν τῆς ἐκϑέσεως εἰναι συμβαίνη, τοῖς οὐκ εὑ- 

- Ὡῳ 3 " 3 ’ ΄ - , 

ποροῦσι τῆς εἴκογος ἀμήχανον ἕσται τοῦ προκειμένου 
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δεόντως τυχεῖν" ὁ συμβαίνει καὶ νῦν τοῖς πλείστοις ἐπὶ 
τοῦ κατὰ τὸν ΠΤ]αρῖνον πίνακος, οὐκ ἐπιτυχοῦσι μὲν 

ἀπὸ τῆς ὑστάτης συντάξεως παραδείγματος, ἀποσχε- 

διάσασι δὲ ἐκ τῶν ὑπομνημάτων καἱ () διαμαρτοῦσιν 
ἐν τοῖς πλείστοις τὴς ὁμολογουμένης συναγωγῆς διὰ 
τὸ δύσχρηστον καὶ διεσπαρμένον τῆς ὑφηγήσεως, ὡς 
ἐξέσται παντὶ τῷ πειρωμένῳ σκοπεῖν. ὃ. 4. ᾿Εφ᾽ ἑκά- 
στου γὰρ τῶν σημαινομένων τόπων ἄγα ἐγκαΐου τυγχά- 
γοντος ἔχειν καὶ τὴν κατὰ μῆκος καὶ τὴν κατὰ πλάτος 
ϑέσιν τῷ μέλλοντι κατατάξειν αὑτὸν ὕπου δεῖ, τοῦτο 

μὲν οὐκ ἔστιν αὑτὸν εὐθὺς εὑρεῖν ἐν ταῖς συντάξεσιν, 

κεχωρισμένως δὲ ἐνταῦϑα μὲν εἰ τύχοι τὰ πλάτη μόνον 

ὡς ἐπὶ τῆς παραλλήλων ἐκϑέσεως, ἀλλαχόϑι δὲ τὰ μήκη 
μύγον, καϑάπερ ἐπὶ τῆς τῶν μεσημβρινῶν ἀναγραφῆς, 

καὶ οὐδὲ τῶν αὐτῶν ἑκατέρῳ μέρει κατὰ τὸ πλεῖστον, 

ἀλλὰ δι᾿ ἄλλων μὲν τοὺς παραλλήλους γραφομένους, 

δι΄ ἄλλων δὲ τοὺς μεσημιβοινοὺς, ὥστε ἐνδεῖν τοῖς τοιού-- 
τοις τῆς ἑτέρας τῶν ϑέσεων, ὅλως τε χαϑ' ἕν ἕκαστον 

τῶν κατατασσομένων πάντων σχεδὸν δεῖ πρὸς τὴν ἐπί- 

σχεψιν τῶν ὑπομνημάτων, ἐπειδήπερ ἐν ἅπασι λέγεταί 

τι ἄλλο περὶ τῶν αὐτῶν. ὃ. 5. Κἂν μὴ καϑ' ἕν ἐπι- 

ζητῶμεν τὰ καϑ' ἕκαστον εἶδος ἐχτιϑέμενα περὶ αὑτοῦ, 
λήσομεν αὑτοὺς διαμαρτάνοντες ἐν πολλοῖς τῶν ὄφει- 

᾿λόντων παρατηρήσεως τυχεῖν. ὃ. 6. Ἔτι δὲ ἐπὶ τῆς 
ἈΥ τ Κν Ξ : 

τῶν πολεῶν καταταγῆς τὰς μὲν παραλίους προχειρό- 

τερον ἂν τις πὑπογράφοι, ταξεώς τινος ὡς ἐπίπαν τη- 
ρηϑείσης ἐπ᾽ αὐτῶν, τὰς δὲ μεσογείους οὐχέτι, μη-- 

δαμὴ σημ αιγομένης τῆς πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν ἢ πρὸς 

ἔχείνας σχέσεως, πλὴν ὀλίγων, ἐφ᾽ ὧν ἔτυχέπως, πὴ 

᾿ μὲν τὸ μῆκος, πὴ δὲ τὸ πλάτος προσδιωρισμένον. 

10 
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40 Π118.1. ΟΔΡ. 19. 

Κεφ. 19". 

Τ[εοὶ ἡ τῆο χαϑ' γιῶο πρηνῆσ γεν, ἐρὺ του τῆς χαὶ μας υφηγήσέεως προχείρου 

προς τὴν καταγθαφῆ)»νγ- 

σε κύρ ᾿ς 9 ἢ ᾿ 
δ. 1. Ὅϑεν διπλοῦν ἡμεῖς ἀναδεξόμενοι σόνον, τὸν 

κι ε΄ « Ξ ᾽ὔ͵ ἣν Ὡ χγνδ τ ὴν δι᾿ ὁλη πες 

5 μὲν, ἵνα τὴν γνωμην τοῦ ἀνόρος τὴν ὃ. ολὴς τῆς συν-- 

10 

20 

ἰ ω] οι 

τάξεως τηρήσωμεν χωρὶς τῶν τυχόντων τινὸς διορϑώ- 

σξαὺς, τὸν δ᾽ ἵνα τὰ παρ᾽ αὐτοῦ μὴ δῆλα 7ενόμενα διὰ 
τῆς ἀπὸ τῶν ἐντυγχανόντων ἱστορίας ἢ τῆς ἐν τοῖς 
ἀκριβεστέροις πίναξι τὔξεως, ἐφ᾽ ὅσον εὔπορον ἢν, 
δεόντως ἐγγραφῇ. ὃ. 3. Προσεπεμελήϑημεν καὶ τοῦ 
κατὰ τὴν μέϑοδον προχείρου, συντύϑαντες ἐπὶ πασῶν 
τῶν ἐπαρχιῶν τάς τε περιγραφὰς αὐτῶν τὰς κατὰ μέ- 
ρος, ὁποίας ἔχουσι ϑέσεις κατά τε μῆκος καὶ κατὰ πλά- 

τος, χαὶ τῶν ἐν αὐταῖς ἀξιολογωτέρων ἐθϑγῶν τὰς πρὸς 

ἄλληλα σχέσεις, καὶ τῶν ἐπισημοτέρων πόλεών τε καὶ 

ποταμῶν καὶ κόλπων, ὑρῶν τε καὶ τῶν ἄλλων, τῶν 
εἰς οἰκουμένης πίνακα δυναμένων πεσεῖν τὰς ἀκριβεῖς 
ἐπορὰς, τουτέστιν, ὅσας ἀπέχει μοίρας, οἵων ἐστὶν ὃ 

μέγιστος κύχλος τριακοσίων ἑξήκοντα, κατὰ ἫΝ τὸ μῆ- 
κος ὃ διὰ τοῦ τόπου γραφόμενος μεσημβρινὸς ὦ ἀπὸ 
τοῦ τὸ δυσμικὸν πέρας ἀφορίζοντος, ἐπὶ τοῦ ἰσημερι-- 
νοῦ, κατὰ δὲ τὸ πλᾶτος ὃ δι᾿ αὐτοῦ γραφόμενος πα-- 
ράλληλος ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ. 
ὃ. 8. Οὕτως γὰρ εὐθύς τε ἕξομεν διαγιγνώσκειν τὴν ὦ 
ἑκάστου ϑέσιν, καὶ διὰ τῆς τῶν κατὰ μέρος ἀκριβείας 
καὶ τὴν τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν σχέσιν πρὸς ἀλλήλας τε 
καὶ τὴν ὁλὴν οἰκουμένην. 



( ». 392. εἰ. Βον.) ΠῚ΄Β. 1. ΟἌΡ. 20. 41 

’ 

Κεφ. κ. 
᾿ -- ΞᾺ ΄ὔ ΡῈ «- τ - 

1ΠΠ}ερὺ τῆς ἀσυμμετρίας τοῦ χατὰ τον Μαρῖνον 
γεωγραφιχοῦ πίναχος. 

39 γι. }ν ς ᾽ Ὃοἧ [υ] κ 

δ. 1. ᾿Ιδιάζοι δ᾽ ἂν ἑκατέρα τῶν ἐπιβολῶν, ὅτι τὸ 
τ -- τ ι ΠΌΤ 

μὲν ἐπὶ σφαίρας ποιεῖσθαι τὴν καταγραφὴν αὐτοϑεν 
" ΄ κ -ῳ ’ ῳ - ς 5. 5. 

μὲν ἔχει τὴν τοῦ σχήματος τῆς γῆς ὁμοιότητα καὶ οὐ 
τὸ ι ι - ᾿ ’, ΕῚ ι " 

δεῖ τινος πρὸς τὸ τοιοῦτον ἐπιτεχνήσεως" οὗ μὴν () 
3: ΄ - ι ͵΄ - ξυχνξὸ 

οὔτε πρύχειρον παρέχει τὸ δυνάμενον μέγεϑος χωρῆ- 
ι ι - 3 ᾿ σαι τὰ πολλὰ τῶν ἀναγκαίως καταταχϑησομένων, οὔτε 

ι τὰ ΄ ΤΠ 3 , ἘΠῚ -" ΄, ΄ 
τὴν ἐπιβολὴν τῆς ὀψεὼως ἀϑρόαν ὁλῳ τῷ σχήματι δυνα- 

ΓΑ 3 ν δ "- ᾿ Χ 

ται προσάπτειν" ἄλλα ϑάτερον δὲὶ παραφδρειν ἐπὲ 
τι - .-- ι , ᾽ι ι 27 ᾽ν 

τὴ» τῶν ἔφεξης προσβολὴν, τουτέστιν ἢ τὴν ὅψιν, ἢ 
Α « γ 7 ΕῚ ᾽ ᾽ ΓΑ ι 

τὴν σφαῖραν. ὃ. ῶ. Τὸ δ᾽ ἐν ἐπιπέδῳ τούτων μὲν 
μ᾽ 3 ΤΩ Π 2 . “« 

παντάπασιν ἀπήλλακται" μέθοδον δ᾽ ἐπιζητεῖ τινα 
. τ ἴξ ΄ - - 7 τ 

πρὸς τὴν ὁμοιότητα τῆς σφαιρικῆς εἰκόνος, ἵνα τὰς 
3 293ϑ»Ν ν ᾿ ς γ΄ 

ἐπ᾿ αὑτῇ συνισταμένας διαστάσεις συμμέτρους ὡς ἕνι 
΄ τὸ . ι ς , δ ΄ -" 

μάλιστα ποιῇ καὶ κατα τὴν ἡπλωμένην ἐπιφάνειαν ταῖς 
3 τὸ “ τ᾽ Ψ ΚΑ 3 ι 
ἀληϑιναῖς" ὃ. 8. οπὲρ Πίαρινος εἰς ἐπιστασιν οὐ τὴν 

- 3 τ ’ὔ ς Ξ - ΄ 

τυχοῦσαν ἀγαγὼν, καὶ πάσαις ἁπαξιαπλῶς μεμψα- 
μενος ταῖς μεϑόδοις τῶν ἐπιπέδων κατὰ γφαφῶν, οὐδὲν : 
ἧττον αὐτὸς φαίνεται κεχρημένος τῇ μάλιστα μὴ ποι-- 

οὔσῃ σὐμμετοθῦς τὰς διαστάσεις" δ' 1. τὸὰξ τὺ γὰρ 

ἀντὶ τῶν κύχλων γραμμὰς τῶν τὲ παραλλὴλ ων καὶ τῶν 

μεσημβοινῶν εὐθείας ὑπεστήσατο πάσας, καὶ ἔτι καὶ 
΄ - - ἘΣ ΚΙ͂Σ τ ΡΑ ψῖν 

τὰς τῶν μεσημβρινῶν, παραλλήλους ἀλλήλαις παρα-- 
Π " - 5 ΄ 2 Ξ͵ τ ἥ 

πλησίως τοῖς πολλοῖς. ὃ. ὅ. ῆοόνον δ᾽ αὐτὸς τετῆ- 

ηκξ τὸν διὰ “Ρύδ χλληλ ἴμμε ᾿ θη: ἃ «ΡΛΤὐδου παράλληλον σύμμετρον τῷ μεσὴημ-- 
- « τ - “Ξ φς 

βοινῷ, κατὰ τὸν ἕν τὴ σφαΐρῳ τῶν ὁμοίων στεριφε-- 

θειῶν ἐπιτέταρτον ἔγγιστα λόγον τοῦ μεγίστου πύχλου 

πρὸς τὸν παρόλληλον τὸν ἀπέχοντα τοῦ ἰσημερινοῦ 

[ 

10 

ιϑ 

80 



-Ὁ 

42 118. 1. ΟΑΡ. 20. Ν 

᾿ ἮΣ - Θ᾽ 3 . » ᾿ 
μοίρας τριακονταδξ᾽ τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδενὸς ἔτι φαΐνε- 

ι 321 ͵ 2 - 

ται πεφροντικὼς Οὔτε συμμετρίας ἕνεκεν, οὔτε τῆς 
- «- ι 

σφαιρικῆς προσβολῆς. δ. θ- τ μὲν γὰρ κα- 

Ὁ πεαμενηθ τῆς ὄψεως πρὸς τὸ μέσον τοῦ βορείου τε- 
ταρτημορίου τῆς σφαΐρας, ἐν ᾧ τὸ πλεῖστον καταγρά-- 
φεται τῆς οἰχουμένης, οἱ μὲν μεσημβρινοὶ δύνανται 

2 - κ; ) " [ὦ 

φαντασίας εὐϑειῶν παρέχειν, ὅταν ἐκ τὴς περιφορᾶς 
᾿ 3 Π ᾿ « Σ 

ἕκαστος ἀντίος καϑίστηται, καὶ πίπτη τὸ ἐπίπεδον 
ΕΣ - δι - - - 27 Ρ ᾿ ᾿ 

αὑτοῦ διὰ τὴς κορυφῆς τῆς ὀψεως, οὐκέτι μέντοι καὶ 
σε τὰ κ᾿ : ι ͵ - ΄ 

οὗ παράλληλοι διὰ τὴν παραϑεσιν τοῦ βορείου πόλου, 
’, τ , ω ᾿ ἐν 

κύχλων δὲ τμήματα παρεμφαίνουσι σαφῶς τὰ κυρτίὰ 
τ , 3 ᾽’ τυ ῖε 

πρὺς μεσημβοίαν ἁἀποστρεφόντων. ὃ. 7. “Ἔπειτα καὶ 
ι ᾿Ὶ ΄ ᾿ - 2 

κατὰ τὴν ἀλήϑειαν καὶ κατὰ τὴν φαντασίαν τῶν αὖ- 
- - ς Η 39 τ 

τῶν μεσημβρινῶν ὁμοίας μὲν, ανίσους δὲ περιφερείας 
ΒῚ - Ω «. Υ . 

ἐν τοῖς διαφέρουσι κατὰ μέγεϑος παραλληλοις ἅπο- 
, . ἿΣ 3 ι Η - ᾿ 

λαμβανόντων, καὶ μείζους ἀεὶ τὰς ἐν τοῖς ἐγγυτέρω 
- - ΄ 2 - ΄ -"Ν τ ᾿ ω 

τοῦ ἰσημερινοῦ πᾶσας αὐτοῖς ἴσας ποιεῖ, τὰς μὲν τῶν 
, , - τε , ὙΣΩΝ 

βορειοτέρων χλιμάτων τοῦ διὰ Ῥόδου διαστάσεις ἐπὶ 
- -Ὁ 2 τ ᾿ - Π 

πλεῖον τῆς ἀληϑείας ἐκτείνων, τὰς δὲ τῶν νοτιωτέρων 
ἜΤ τ γμ ’, ες ΕῚ “ Ἔ ἢ {νὴ 
ἐπ ἔλαττον συνάγων, ὡς μηδ᾽ ἐφαρμόζειν ἔτι αὐτὰς 

ἐς ΩΝ ᾿ ΝΞῚ 3 - ς Ξ 3 
τοῖς ἐχτεϑειμένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ σταδιασμοῖς, ἀλλὰ λεί- 

" τ ς ; ι 5 Α - 

πειν μὲν τὰς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν τῷ πέμπτῳ μάλιστα 
Ξ Ὁ ᾿ ε τ ΤΣ ΞΕ Ξ τς , τ ᾿ 
ἑαυτῶν μέρει, Ὁσῳ καὶ ὁ διὰ Ῥοδου παράλληλος λείπει 

-υ - Ἔν τ τα ΡΣ ΠΟΣΕ ΜῊΝ δ᾿ ι , 
τοῦ ἰσημερινοῦ, πλεονάζειν δὲ τὰς ὑπὸ τὸν διὰ Θούλης 

-Ὁ ς -ἰ , τ΄ ς Ὶ ; 

τοῖς τέτταρσιν ἑαυτῶν πέμπτοις, ὅσοις καὶ ὃ διὰ “Βόδου 
΄ς Ὡ τ ’ γ} ι 2» 

πλεονάζει τοῦ διὰ Θουλης" ᾧ. 8, ἔστι γὰρ ἔγγιστα, 
͵ ε [ οι ες « - [ 

οἵων ὁ ἰσημερινὺς ἢ ὃ μεσημβρινὸς ἑκατὸν δεκαπέντε, 
’ " ι τῷ 3 , - 

τοιούτων ὃ μὲν τὰς τριακονταὲξ μοίρας ἀπέχων τοῦ 
5 

ἰσημεριν οὐ καὶ διὰ Ῥόδου γφαφόμενος παράλληλος ὁγ, 

ὁ δὲ, τὰς ἔγ, καὶ διὰ Θοίλης γραφόμενος γβ΄. 



( Ρ. 33. εἰ. Βεν.) ΘΑ 91ς ΔἋ3 

Κεφ. κα΄. 

-Ὁ Τίνα δεῖ τηρεῖν ἐπὶ τῆς ἐν ἐπιπέδῳ γινομένης 
καταγραφῆς; 

δ. 1. Καλῶς ἂν οὖν ἔχοι διὰ ταῦτα τὰς μὲν ἀντὶ 

τῶν μεσημβρινῶν γραμμὰς τηρεῖν εὐϑείας" τὰς δ᾽ 
ἀντὶ τῶν παρφαλλήλ ων ἕν τμήμασι κύκλων περὶ ἕν χαὺ 
τὸ αὐτὸ κέντρον (7) γραφομένων, ἀφ᾽ οὗ κατὰ τὸν 
βόρειον ἡρῆν ὑποτιϑεμένου διάγειν δεήσει τὰς με-- 

σημβοινὰς εὐθείας" ἵνα πρὸ πάντων τὸ κατ᾽ αὐτὴν 
τὴν σχέσιν καὶ τὴ» προσβολὴν τῆς σφαιρικῆς ἐπιφα-- 
γείας πιαρόμοιον διασώζηται, μενόντων δὲ πάλιν πρὸς 

τοὺς παραλλήλους ἀχλινῶν τῶν μεσημβρινῶν, καὶ ἔτι 
συμπιπτόντων ἐπὶ τὸν κοινὸν ἐκεῖνον πόλον. ὃ. 2. "᾿Επεὶ 

δὲ οὐχ οἷόν τε διὰ πάντων τῶν παραλλήλων σῶσαι τὴν 
ἐπὶ σφαΐρας ἀναλογίαν, αὐτάρκως ἂν ἔχοι τοῦτο μὲν 
τηρεῖν ἐπὶ τε τοῦ διὰ Θούλης καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, ἵνα 
σύμμετροι τυγχάνωσιν αἱ περιέχουσαι τὸ καϑ' ἡμᾶς 
πλάτος πλευραὶ ταῖς ἀληϑιναῖς, τὸν δὲ διὰ Ῥόδου 

γραφησόμενον, ἐφ᾽ οὗ καὶ τῶν κατὰ μῆκος διαστά-- 
σεων αὖ πλεῖσται γεγόνασιν ἐξετάσεις, κατὰ τὴν πρὸς 

τὸ» μεσῆ μβρινὸν ἀναλογίαν διαιρεῖν, ὡς ὃ ὃ Παρῖνος 
ποιεῖ, τουτέστι κατὰ τὸν ἐπιτέταρτον ἔγγιστα λόγον 
τῶν ὁμοίων. περιφερειῶν, ἵνα τὸ γνωριμώτερον τῆς οἵ-- 
κουμένης τ σύμμετρον ἢ τῷ πλάτει. ὃ. 3. Ὃν δὲ 

τρόπον καὶ ταῦτα μεϑοδευϑήσεται, δῆλον ἐφεξῆς 
ποιήσωμεν, ἐὰν, ὡς δεῖ τὴν ἐν τῇ σφαίρᾳ καταγραφὴν 
γίνεσϑαι, προεκϑώμεϑα. 
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44 1.18. 1.. ΓΑΡ, 22. 

Κεφ. κβ΄. 

Πῶς δεῖ τὴν οἰκουμένην ἕν σφαίρᾳ καταγράφειν; 

δ. 1. Τὺ μὲν δὴ μέγεϑος ἢ περὶ τὸ πλῆϑος τῶν κα- 
ταταχϑησομένων πρόϑεσις τοῦ κατασκευάζοντος δια- 

κρίνειεν ἂν, ὅπως ἂν ἔχοι δυνάμεώς τε καὶ φιλοτιμίας, 
ὡς ἐφ᾽ ὅσον ἂν αὔξηται τοῦτο καὶ τῆς καταγραφῆς 
λεπτομερεστέρας τε ὕμα καὶ σαφεστέραις ἀποτελεσϑη- 
σομένης. ὃ. 2. Ὁπηλίκχη δ᾽ οὖν ἐὰν ἡ, λαβοντες αὖ- 
τῆς τοὺς πόλους ἀκριβῶς προσαρμόσωμεν δι᾿ αὐτῶν 

ἡμικύκλιον, θλίγιστον ἀπέχον τῆς ἐπιφανείας, ὥστε 
μόνον μὴ παρατρίθειν αὐτὴν ἐν τῇ περιφορᾷ. ὗ. 3. Τὸ 

δ᾽ ἡμικύκλιον ἔστω μὲν στενὸν, ἵνα μὴ πλείοσιν ἐπι- 
προσϑῇ τόποις τὴν δ᾽ ἑτέραν τῶν πλευρῶν ἐχέτω δι᾿ 
αὐτῶν ἀχριβῶς τῶν κατὰ τοὺς πόλους σημείων ἀπο- 

τεταμένην, ὅπως δι᾿ αὐτῆς γράφωμεν τοὺς μεσημβοι- 

γούς" ἢν καὶ διελόντες εἰς οτε τμήματα, τεαρασημειω- 
σώμεϑα τοὺς ἀριϑμοὺς, ἀπὸ τῆς μέσης καὶ χατὰ τὸν 
ἰσημερινὸν ἐσομένης τομῆς ποιούμενοι τὴν ἀρχή». 
δ. 4. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἰσημερινὸν γράψαντες καὶ τὸ 

ἕτερον αὐτοῦ τῶν ἡμικυκλίων διελόντες εἰς τὰ ἴσα 9π 
τμήματα, παραϑήσομεν καὶ τούτῳ τοὺς ἀριϑμοὺς, 

τὴν ἀρχὴν ἀπ᾽ ἐκείνου ποιούμενοι τοῦ πέρατος, δι᾿ 
οὗ τὸν δυσμικώτατον ; γράψομεν, τῶν μεσημβρινῶν" 
δ. 5. ποιησόμεϑα δὲ τὴν καταγραφὴν ἤδη ἀπό τε τῶν ἐν 

τοῖς ὑπομνήμασι μοιρογραφιῶν μήκους τε καὶ πλάτους 
καϑ' ἕνα ἕκαστον τῶν σημαινομένων τόπων, καὶ ἀπὸ 
τῶν διαιρέσεων τῶν ἡμικυχλίων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ 
τοῦ κινουμένου μεσημβρινοῦ" τοῦτον μὲν περιφέρον- 
τὲς ἐπὶ τὴν δηλουμένην τοῦ μήκους μοῖραν, τουτέστιν 



ΟΡ. 24. ε. Βει) Β18..1. ΟΡ 22. 23. 45 

ἐπὶ τὴν τὸν ἀριϑμὸν περιέχουσαν τοῦ ἰσημερινοῦ το- 
μὴν , τὴν δὲ κατὰ τὸ πλάτος ἃ ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ διά-- 

στασιν ἐξ αὑτῆς τῆς τοῦ μεσημβρινοῦ διαιρέσεως λαμ-- 

βάνοντες » Καὶ κατὰ τὸν δηλούμενον ἀριϑμὸν ἸΡΕΣ τ 

μενοι τὴν σημείωσιν τὸν αὑτὸν τρόπον τῷ τῆς στερεᾶς 

σφαίρας ἀστερισμῷ. δ. 6. Ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς με- 

σημβοινοὺς ἐξέσται γφάφειν, δι ὅσων ἂν προαιρώ- 

μεϑα τοῦ μή Ἰκους μοιρῶν, αὑτῇ τῇ διηρημένῃ τοῦ κρί- 

χου πλευρᾷ κανόνι χρωμένοις" τοὺς δὲ παραλλήλους, 

δι’ ὅσων ἂν σύμμετρον ἣ ἀποχῶν παρατιϑεῖσι τὸ 

καταγράψον αὐτοὺς τῷ τὴν οἰκείαν ἀποχὴν σημαί- 
- ἌΝ, - - - 3 - Ἃ 

γοντι τῆς ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ πλευρᾶς ἀριϑμῷ καὶ 
᾿ ἘΝ Ε -» ᾿ , - κ ἢ 

συμπτοαραφεέερουσιν αἀυτὸ τῷ χθρικα) μξέχϑθι τω» τὰ πέρατα 
ν ΕῚ ᾿ - ΞΕ -ὔ - 

τῆς ἐγνωσμένης γῆς ἀφοριζοντῶν μεσημβρινῶν. 

ὦ Κεφ. χγ. 
Ἔχϑεσις τὼν ἐντασσομέγων τῇ καταγραφῆ με- 

-σημβρινῶν καὶ παραλλήλων. 
ὃ. .1 Οὗτοι μὲν οὖν περιέξουσιν ὡριαῖα διαστήματα 

δώδεκα τοῖς ἀποδεδειγμένοις ἀχολούϑως" γεγράψεται 

δὲ καὶ ὃ τὸ νοτιώτερον πέρας ἀφορίζων παράλληλος, 

τοσοῦτον ὑπέχων τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς μεσημβρίαν, 
ὅσον καὶ ὃ διὰ Μερόης πρὸς τὰς ἄρκτους" ἡμῖν, μέντοι 
σύμμετρον ἔδοξεν εἶναι, τοὺς μὲν μεσημβρινοὺς γρά- 
φειν διὰ τριτημορίου μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς, τουτέστι 
διὰ πέντε τῶν εἰλημμένων τοῦ ἰσημερινοῦ τμημάτων, 
τοὺς δὲ βορειοτέρους τοῦ ἰσημερινοῦ παραλλήλους" 
δ. 9. ὥστε τὸν μὲν πρῶτον ἀπ᾿ αὐτοῦ τετάρτῳ μιᾶς 
ὥρας διαφέρειν, ἀπέχοντα κατὰ τὸν μεσημβρινὸν. ὡς 
αἵ γραμμικαὶ δείξεις ἔγγιστα ὑποβάλλουσι, μοίρας ὃ δ 

ὧν 
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40 τ ΥΘΆΡΕΞΘΞ: 

: 8. τὸν δὲ δεύτερον ἡμισείᾳ μιᾶς ὥρας διαφέρειν, 

πέχοντα ὁμοίως μοίρας ἢ ιβ΄. 8.4. τὸν δὲ γ ὥρᾳ 
πλλμν καὶ δ΄ μιᾶς ὥρας διαφέρειν, ἀπέχοντα μοί- 
ρας ιβ.Ζ' ὃ. 8. τὸν δὲ ὃ ὡρᾳ μιᾷ διαφέρειν, ἀπέ- 

ἘΞ} ’ ΄ .« - 

χζοντα μοίρας ις 7 ιβ΄, καὶ 7γθαφόμενον διὰ τῆς Μ1ε- 

ρύης" ὃ. 6. τὸν δὲ ε ὥρᾳ μιᾷ καὶ δ΄ διαφέρειν, ἀπέ- 
χοντα μοίρας κ καὶ δ . 7. τὸν δὲ ς καὶ ὑπὸ τὸν ὃε- 
ρινὸν τροπικὸν ὥρᾳ μιᾷ καὶ ἡμίσει διαφέρειν, ἀπέχοντα Ἐν ΣΥΝ : 
μοίρας χ ἃ 7» καὶ γραφόμενον διὰ Συήνης: δ. 8. τὸν 

δὲ ζ : ὥρᾳ μιᾷ καὶ Ζ καὶ δ΄ διαφέρειν, ἀπέχοντα μοίρας 

Χξυ τι: . 9..ἕ τὸν δὲ ἡ, τὸν καὶ δι ᾿Αλεξανδροείας, Ή ΘΈΡΕΙ 
ε ᾿ 39 Υ 

ὥραις δυσὶ διαφέρειν, ἀπέχοντα μοίρας ἃ καὶ γ᾽ 

δ. 10. τὸν δὲ 4 ὥραις δυσὶ καὶ δ᾽ διαφέρειν, ἀπέ- 

χοντα μοίρας 17 καὶ χ. ὃ. 11. τὸν δὲ « ὥραις δυσὶ 
καὶ ἡμίσει διαφέρειν, ἀπέχοντα μοίρας ἃς καὶ γρα- ῆ ᾿ 6 χ Θ 

΄ « Ἔ « κ --- ει 

ομενον δια τῆς Ροδίας" ὃ. 12. τον δὲ ια, ὥραις ! ᾿ Ψ 
γ , ΕΣ ὅτι 

δυσὶ καὶ ΖΦ καὶ δ΄ διαφέρειν, ἀπέχοντα μοίρας λὴ Ζ ιβ΄’ 
4 ΠΣ ᾿ ον ἔν ΄ ὔὕ 

δ. 18. τὸν δὲ ιβ, τὸν καὶ δι “ξλλησποντου γραφο- 
[σ᾿ ᾿ 2 , τὶ » 7 

μενον,ῶραις τρισὶ διαφέρειν, ἀπέχοντα μοίρας μ- "Ἢ ιβ΄ 
ι φιπ Κἢ Ἁ , ᾿ 

δ. 14. τὸν δὲ ἐγ ὥραις τρισὶ καὶ δ διαφέρειν, ἀπέ- 

χοντα μοίρας μγ ιβ΄. ὃ. 15. τὸν δὲ ιὃ καὶ διὰ μέσου 
Πόντου ὥραις τρισὶ καὶ ἡμίσει διαφέρειν, ἀπέχοντα μοί-- 

τστι Σ ΣῊΝ Α δὰ. ᾿ 

ρας με' ὃ. 16. τὸν δὲ ιε τὸν καὶ διὰ Βορυσϑένους 
«; τι , 39 , ᾽ Ἔν , 

ὥραις ὃ διαφέρειν, ἀπέχοντα μοίρας μὴ Ζ᾽ ὃ. 17. τον 

δὲ ἐς ὥραις ὃ καὶ ΖΦ διαφέρειν, ἀπέχοντα μοίρας νὰ «Ζ᾿ 
πὰ τσὶ τς , 3 ᾿ , τ 

δ. 18. τὸν δὲ ιζ ὥραις ε διαφέρειν, ἀπέχοντα μοίρας νδ᾽ 

δ. 19. τὸν δὲ τη ὥραις ε καὶ ἡμίσει διαφέρειν, ἀπέ- 
ἰ ἘΠ ΣΟ Σ ἘΚΗΣ Ἢ 

χοντὰα μοίρας νς' ὃ. 20 τὸν δὲ ιϑ ὥραις ς δια-- 
, 4 Γο τὸν ). 4} 

φέρειν, ἀπέχοντα μοίρας νὴ ὃ. 21. τὸν δὲ κ ὥραις δ 
, , ΦΞ Α ᾿ ὑπο 

διαφέρειν; ἀπέχοντα μοίρας ξα' ὃ. 22. τὸν δὲ κα 



( ρ. 55. δὰ. Βει) Π18Β. 1. ΟΑΡ,. 233. 24. 1 
Ἢ ἐ ΤΡ 

ὥραις ἡ διαφέρειν, ἀπέχοντα μοίρας ἕγ, καὶ γραφό- 
τ - Ξ . ; ’ 

μενον διὰ τῆς Θοΐλης. ὃ. 238. Καὶ ἄλλος δὲ γεγρά- 
ψεται πρὸς μεσημβρίαν τοῦ ἰσημερινοῦ, περιέχων δια- 
φορὼν ἡμιωρίου, ὃς ἐλεύσεται διά τὸ τοῦ “Ραπτοῖ 
ἀκρωτηρίου χαὶ τῶν Καττιγάρων » ἔγγιστα τὰς ἴσας 
2 “ - ω τιν Υ 

ταῖς ἀντικειμέναις ἀπέχων τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ἡ γ ιβ. 

( Κεφ. κδ΄. 
. , - ΄ 

ΜἩέϑοδος εἰς τὴν ἕν ἐπιπέδῳ τῆς οἰκουμένης 
, - - , ἥ νι 

συμμέτρον τὴ σφαιριχὴ ϑέσει καταγραφην. 
5 

μι πὸ τὴν ἘΠΕῚ 

ΕΣΣ ι΄ - ε -Ὁ 

δ. 1. ᾿ξπὶ δὲ τῆς ἐν τῷ πίνακι καταγραφῆὴς ἡ τῆς 
᾿ -»“ ΡῚ 5 ᾽ φο τὰ ΜῪΣΕ 

συμμετρίας τῶν ἀκοῶν παραλλγλων μέϑοδος ἡμῖν ἕσται 
Γ Ρ- ; 

τοιαύτη. Κατασχευάσωμεν πίνακα παραλληλόγραμ-- 
39 ’ τ 7 ε 27 

μον ὀρϑογώνγιον, οἷος ἐστιν ὃ α β γ δ, διπλασίαν ἔχοντα 

8 

10 
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48 Π1Β. 1. (ΟΑΡ, 24. 

2, «- τ - ε Υ͂ . ε 

ἔγγιστα τὴν αἰ βὶ πλευρὰν τῆς α γ᾽ ὑποκείσϑω δὲ ἡ 
3 ν ε ι ι 3 ᾿ 7 ᾿ 1. Ν ΡΤ ς 

εὐϑεῖα ἡ α β κατὰ τὴν ἄνω ϑέσιν, ἐσομένη ἔπι τὰ βο-- 
, 4 ι 

θειὰ μέρη τῆς καταγραφῆς" δ. 2 Ὡς, ἔπειτα διελόντες τὴν 
αβ δίχα τε καὶ πρὸς ὀρϑὰς τῇ ε ζ εὐθείᾳ προσαρμό- 

σομεν αὐτῇ καγόνοι σύμμετρον καὶ ὀρϑόν: ὥστε τὴν 

ἐπὶ τοῦ μήκους αὐτοῦ μέσην γραμμὴν ἐπὶ μιᾶς εὐθείας 

συνίστασϑ' αι τῇ ε ζ, ὡς τὸν περὶ τὴν ε ἡ᾿ καὶ γενέ- 

σϑω ἢ ἢ ξη τοιούτων λδ, οἵων ἐστὲν ἢ ἡ ζ εὐθεῖα, ρ 2 

α εξ, ιβ΄. κέντρῳ τῷ η, καὶ διαστήματι, τῷ ἀπέχοντι 

αὐτοῦ σημείῳ, ἐπὶ τῆς ἡ ζ τμήματα οϑ' χύκλαν γρά- 
. τ ἐζ ϑὲν ὑτδῖν - Ἧ ἘΠ, . 2 

ψομεν τὸν ἔσομεγον ἀντὶ τοῦ διὰ “Ῥοδου παραλληλου, 
« τ ι ᾽ . ᾿] - τ 

ὡς τὸν ὃ κλ). ὃ. 3. Πρὸς μὲν δὴ τοὺς τοῦ μηκους 

5610}. 4. "Ἐπειδὴ ὃ ἰσημερινὸ ὃς τὸν ἐπιτέταρτον ἔχει 
πρὸς τὸν διὰ “Βόδου" τέοσαρες ἄρα μοῖραι τοῦ ἰσημε- 
οινοῦ ἴσαι εἰσὶ πέντε μιοίραις ταῖς τοῦ διὰ Ῥόδου" ἐπεὶ 
δὲ καὶ αὖ μοῖραν τοῦ ἀεσημιβρενοῦ ἴἔοαι εἰοὶ ταῖς τοῦ 

ἐσημι ΣΟ ΟΣ: ληπτέον ἀπὸ τοῦ {78 90 ε1' 'οῦ προκειμένου 

τοὺ ηΐ ὃ διάστημα τεττάρων μοιρῶν, οἵων ξστὲν ὅλη ἡ 
ηζ ἘΣ γιβ' καὶ ἀποληπτέον ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ “ ἐπὶ τοῦ 
διὰ τ μοίρας ξ, οἵων ἐστὶν αὐτὸς ὃ διὰ Ρόδου 
μοιρῶν τΞ ̓ διεκβαλλ ομένων δὲ χαὶ τῶν ἄλλων μεσημι-- 
βοινῶν ἐπὶ τοῖς "ἢ τμήμασιν ἕως τοῦ ἰσημερινοῦ, 7::-- 
ριέξουοι καὶ ἕχαστοι οὗ δύο μεσημιβρινοὶ ἐπὶ τοὶ! ἰση- 
μερινοῦ τμήματος μοίρας ξ, οἵων στὴν ὃ ἰσημερινὸς 
Ἐξ, ὥστε χαὶ ἕκαστον αὖϑις τῶν τοῦ ἐἰοημερινοῦ τμη- 
εἰὐτῶν πρὸς ἕκαστον τῶν διὰ “Ῥόδου τμημάτων τὸν ἐτι- 
τέταρτον λόγον ἔχειν" περιέξεε δὲ καὶ ἕχαστον τῶν 

τοιούτων τμημάτων τοῦ ἰσημερινοῦ, μοιρῶν ὃν πέντε, 
τριτημόριον ὥρας μιὰς ἐσημερενῆς" διότι. καὶ τξ μου-- 
οῶν τοῦ ἐσημερινοῦ ἀναφερομένων. ἐν τῷ δρίζοντι ὥρα 

αἰᾳ ἐσημερινὴ περιέρχεται, ὡς δι᾽ ὅλης τῆς τοῦ ἰσημε-- 
ρινοῦ ἄναφ ορᾶς τὰς χϑὸὼ ὥρας τοῦ γυχϑημέρου γίνεσϑαυ" 

πέντε καὶ τπ τ γὰρ τὰ ἘΝῚ τἕ, 

«ρῶς ἀκάνι νει τος τορος χε 



1718. 1. ΟΔΡ, 24. 40 

[ ὡς ε Π ᾿ ΣΕ στ εἶν, 
ρους ἕξ ὡριαίων διαστημάτων συναγομένων ἐφ᾽ ὅκα-- 

“ ΄ : ἌΣ ΟΝ " - ᾿ 

τερα τοῦ κ λαβόντες τὴν ἐπὶ τῆς ἡ ζ τοῦ μέσου μεσημ- 
[, 4 ΞΈΡΩ" 

βοινοῦ γραμμῆς διάστασιν τεσσάρων διαστημάτων, ἐπὶ 
ῳ ᾿ ὠς, Γ ᾽ὔ Π ε Π ι 4 

τοῦ διὰ τῆς “Ροδίας παραλλήλου πέντε ὁμοίων, διὰ τὸν 
; ’ ι 

ἐπιτέταρτον ἔγγιστα λόγον τοῦ μεγίστου κύκλου πε009 

αὐτὸν » καὶ τηλικαύτας ὀκτωκαίδεκα διεκβαλόντες ἐ ἐφ᾽ 

ἑκάτεραι τοῦ κ κατὰ τὴν ὃ κλ περιφέρειαν, ἔξομεν τὰ 
σημεῖα, δι’ ὧν ἐπιζευγνύναι δεήσει ἀπὸ τοῦ ἡ, τοὺς 
τὰ τριτημόρια τα τῶν ὡρῶν διαστήματα περιέξοντας 

ε ἊΝ ι , 

μεσημβροινοὺς, ὥστε καὶ τοὺς ἀφορίζοντας τὰ πέρατα 
, . ι : , ι 

τόν τε ἡ ὃ μ καὶ τὸν ηλν. ὃ. 4. Τραφήσεται δὲ 
3 ͵ Ὦν( « Π - ᾽, ’ - 2 , 

ἀκολούυϑως καὶ ὁ μὲν διὰ Θουλῆς διαστήματι τῷ ἀπέ- 
, - [ Ἂ ζω Ξ. 

χοντι ἀπὸ τοῦ ἥ ἐπὶ τῆς ζη τμήματα γν β, ὡς ὃ ξ. 9 π’ 

ὃ δὲ ὦ ἰσημερινὸς τῷ ἀπέχοντι τοῦ ἢ ὁμοίως τμήματα 
θι ἘΝ ὡς δρσ τί, ὃ δὲ ἀντικείμενος τῷ διὰ “Μερόης 

καὶ γοτιώτατος, τῷ ἀπέχοντι τοῦ ἡ τμήματα 9. λαγ 
ιβ΄ ὡς ὃμ "δ. ἢ. Συναχϑήσεται οὖν ὃ μὲν τῆς ὑπὴν 

πρὸς τὴν ξο π λόγος ὃ τῶν ριε πρὸς τὰ »β κατὰ τὸν 
ἐπὶ τῆς ΠΟ τῶν παραλλήλων τούτων λόγον. 

ὃ. 6. ᾿Επειδὴ καὶ οἵων μὲν ἧ ησ ὑπόκειται 9ιξ, τοιού- 

τῶν ἐστὶ καὶ ἢ ἢ 0 τμημάτων γβ, ὡς δὲ ἡ σ πρὸς 
τὴν ἡ ο, οὕτως ἡρ στ περιφέρεια πρὸς τὴν ξοπ. Κα- 
ταληφϑήσεται δὲ καὶ ἢ μὲν ο κ τοῦ μεσημβρινοῦ διά- 

- ϊ [ 
στασις, τουτέστιν ἡ ἀπὸ τοῦ διὰ Θούλης ἐπὶ τὸν διὰ 
ε ’ Υ « ᾿ , εΞ , Ὁ 

Ῥοδου τμημάτων κ ζ, ἢ δὲ κσ, τουτέστιν ἢ ἅπο τοῦ 
“Ῥύδου μέχρι. τοῦ ἰσημερινοῦ τῶν αὐτῶν λς', ἢ δὲ σλυ, 
τουτέστιν ἢ ἀπὸ τοῦ ἐσημερινοῦ ἐπὶ τὸν ἀντικείμενον 

τῷ διὰ ἹΜερόης τῶν αὑτῶν ις γ' ιβ΄ " καὶ ἔτι οἵων ἐστὶν 

ἢ ου κατὰ πλάτος τῆς ἐγνωσμένης γῆς διάστασις οϑ 

γι, ἢ ὅλων πι, τοιούτων ἔσται καὶ ἣ 9 κ}λ μέση 

ΡΤΟΙ,.. ΘΈθαηπ. Ι. υ 
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50 ΕΞ. ΟΕ (26. πες Ζλονῖι) 

ι ῳ [4 τι 9 ο .-" 5 Ὡῳ 

κατὰ μῆκος διάστασις, ο μ δ, ἀκολούϑως τοῖς ἕν τῶν 
539 - « κ Α κ ’ ΄ 

ἀποδείξεων ὑποτιϑεμένοις" τὸν αὐτὸν γὰρ τούτῳ λὸ- 
, 4 “ [ 

γον ἔχουσιν ἔγγιστα καὶ οἵ τετρακισμύριοι τοῦ πλά- 
, τ « 

τους στάδιοι πρὸς τοὺς ἑπτακισμυρίους καὶ δισχιλίους 
ἴω ι τ - : ’ Ν 

τοῦ κατὰ τὸν τῆς Ροδίας ποαραλληλὸν μήκους" καὶ 
᾿ ι ι ᾿ - , 7, τζι 

τοῖς λοιποὺς δὲ τῶν παραλλήλων ἡθάψομεν, ἐὰν προ-- 
͵ ᾿ ω ἊΝ ο 

αἱιρώμεϑα κέντρῳ παλὲν τῷ ἡ, καὶ διαστημασι τοῖς 
32 ᾽ 39 κ - τ ᾽ ἐ ΟὖἪὋ 2 , 

ἀπέχουσιν ἀπὸ τοῦ σ τὰ ἴσα τμήματα τοὶς ἐππειμέγοις 
9 ᾿ - 3 ἜΠΕΣ ὍΝ 30 - 3 ξ , δ᾽ 

ἅπο τῶν ἀποχὼν τοῦ ἰσημεριγοῦ. ᾧ. 7. Πξεσται 
δ τω ᾿ ΄ ᾿ 3 ω- 

ἡμῖν καὶ μὴ διευϑύνειν τὰς ἀντὶ τῶν μεσημβρινῶν 
τ «ε! -Ὁ ΄ » 3 ἢ ̓ Ὶ " 

γραμμὰς δὼς τοῦ μῦν παραλληλου (7), ἀλλὰ μέχρι 
4 Ὡ ω 7 κ 

μόνου τοῦ 9 στ ἰσημερινοῦ" ἔπειτα διελοῦσι τὴν μῦν 
, ΄ 7, ΄ ΄ 

περιφέρειαν εἰς ̓ ἐνενήκον Ἰταῖσα τε καὶ ἰσάαριϑμα τμή- 
Ἐ᾿ τω ι ΄ὔ ν᾽ ὧν Η͂ 

ματα τοῖς ἐπὶ τοῦ διὰ Περόης εἰλημμέγοις ἐπὶ αὑτὰς 
. κ - , 9 ι -Ὁ τ τ τ 

τὰς τομὼς ἐπιζευγνύει" ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Ἰσημεριγὸν 
ι ὉΣΥ , » - - [4] 

τὰς μεταξὺ πιπτούῦσας εὐϑεΐας τῶν μεσημβρινῶν, ὅπως 
,᾿ ς ( --,} - ; 

ἐμφαίνηταί πως ἢ ἐπὶ ϑάτερα τοῦ ἰσημερινοῦ πρὸς 
Ξ5 . - 

μεσημβρίαν ἀποκλίνουσα ϑέσις ἐκ τῆς μεταλαμβανο- 
Π - ε ΄ 

μένης ἐπιστροφῆς, ὡς ἔχουσιν αἵ ρ φ καὶ τ γραμμαί. 
4 Ὡ - - 

ὃ. 8... «Δοιπὸν δὲ ἕνεκεν τοῦ προχείρου τῆς τῶν κα-- 
" ΄ 7, ΄, ΄ὔ 

τατασσομένων τόπων παρασημειώσεως ποιήσομεν πα-- 
΄ . - - , -» γι - 

λὼ πανόνιον στεέγον, ἴσον τῷ μηᾶΐει τῇ ἡ ζἢ τῇ ἡ 
,, 3} τ [] 

μόνη, καὶ ἐμπολίσαντες αὑτὸ περὶ τὸ ἡ, ὥστε παρα- 
᾿ 2 ἐγ ι ω - - 

φερομένου καϑ' ὁλον τὸ μῆκος τῆς καταγραφῆς ἐφαφρ-- 
2 - ᾿᾽ «ς ΄ - - »ο᾽ - ΓῚ 

μόζειν ἀκριβῶς τὴν ἑτέραν τῶν πλευρῶν ταῖς τῶν με- 
- 3 ι τ ᾿ , - 7. Ἄ 

σημβροινῶν εὐϑείαις, διὰ τὸ κατὰ μέσου τοῦ πόλον 
κ τ 2 - ’ ᾿ 

τὴν ἐκτομήν αὑτῆς πίπτειν, διελοῦμεν ταύτην τὴν ἘΔ ' 
ρὰν. εἰς τὰ ἐπιβάλλοντα ἢ ἤτοι τῇ Ἶ ζ τμήματα ρλα γιβ', 
ῇ τῇ ῃσ μόνῃ τμήματα ε καὶ παφασημειωσόμε Ὁ.) ας 

τοὺς ἀριϑμοὺς, ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν ἰσημερινὸν τομῆς 

τσ ῖς τὰκ χ κε ον 



( ν. 57. ε. Βο [1 ΒΟ ΑΙ: 34. 51 

ποιούμενοι Ὁ τὴ» ἀρχὴν, ἀφ᾽ ὧν καὶ τοὺς παραλλήλους 
ἕξέσται γφύφειν, ἵνα μὴ τὸν ἐπὶ τῆς παταγραφῆς με- 

σημβοινὸν εἰς πάντα τὰ τμήματα διαιροῦντες καὶ πα-- 

ρασημειούμενοι συγχέωμεν τὰς ἐσομένας πρὸς αὐτῷ τῶν 

τόπων ἐπιγραφάς. ὃ. 9. Ζμελόντες οὖν καὶ τὸν ἰση-- 
μερινὸν εἰς τὰς τῶν δώδεκα. ὡρῶν ρπ μοίρας, καὶ πα-- 
ραϑέντες τοὺς ἀφιϑμοὺς ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν δυσμικώ-- 

τατον μεσημβρινὸν (᾿ ) ἀρχῆς, παροίσομεν ἀεὶ τὴν τοῦ 
κι ᾿ - Γ -Ὁ- 

κανογίου πλευρὰν ἐπὶ τὴν δηλουμένην τοῦ μήκους μοῖ-- 
« - - Γ Ν 

ραν" καὶ διὰ τῆς ἐν τῷ καγνονίῳ διαιρέσεως ἐπὶ τὴν τὸ 
« κ ᾿ ᾿ ι 

κατὰ πλᾶτος σημαινομένην θέσιν ἀφικγούμενοι, τὴν 
9 ςε ͵ 9 

δέουσαν ἐφ᾽ ἑκάστου ποιησόμεθα σημείωσιν, τὸν αὖ- 
ι μ᾿ ἄν Ὁ ΟΝ κίον ῃ ς , τὸν τρόπον τοῖς ἐπὶ τῇ σφαίρᾳ ὑποδεδειγμένοις. 

ῶι 

δ. 10. Ἔτι δ᾽ ἂν δμοιότερόν τε καὶ συμμετρότερον 
ποιοίμεϑα τὴν ἐν τῷ πίνακι τῆς οἰκουμένης καταγρα- ι8 
φὴν, εἰ καὶ τὰς μεσημβρινὰς γραμμὰς καταλάβοιμεν 

ῳ ͵ - (Ἅι ὅϑς ΤᾺ Ὁ ιν - τῇ φαντασίᾳ τῶν ἐπὶ τὴς σφαίρας μεσημβρινῶν γραμ-- 

ἢ 2 



ὡι 

ἊΝ 

52 118Β. ξ. ΟΑΡ. 24. 

μῶν" ὡς τοῦ ἄξονος τῶν ὄψεων διήκοντος ἐν τῇ ϑέσει 

τῆς σφαίρας, διά τε τῆς πρὸς τῇ ὄψει τομῆς, τοῦ δι- 

χοτομοῦντος τὸ μῆκος τῆς ἐγνωσμένης γῆς μεσημβρι- 

γοῦ, καὶ τοῦ διχοτομοῦντος αὑτῆς τὸ πλάτος παραλ- 
λήλου, καὶ ἔτι τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας, ἵν ἐξ ἴσου τὰ 
ἀντικείμενα πέρατα ταῖς ὄψεσι καταλαμβανηταί τε 
καὶ φαίνηται. ὃ. 11. Πρῶτον δὲ ἕνεκεν τοῦ ποσοῦ 
τῆς ἐγκλίσεως τῶν τε παραλλήλων κύκλων καὶ τοῦ διὰ 

τῆς σημαινομένης τομῆς καὶ τοῦ κέντρου τῆς σφαΐρας 

ὑρϑοῦ πρὸς τὸν μέσον τοῦ μήκους μεσημβρινὸν ἐπι- 
πέδου, γοείσϑω ὃ μέγιστος κύχλος, ὃ τὸ φαινόμενον 
ἡμισφαίριον ἀφορίζων δα βγ ὃ, καὶ τοῦ μὲν διχοτο- 
μοῦντος τὸ ἡμισφαίριον μεσημβρινὸν ἡμικύκλιον, τὸ 

α87; ᾿ δὲ πρὸς τῇ ὄψει τομὴ τούτου τε καὶ τοῦ δι-- 

χοτομοῦντος τὸ πλάτος παραλλήλου τὸ ὲ σημεῖον" 
καὶ γεγράφϑω διὰ τοῦ ε μεγίστου κύκλου πάλιν ἡμι-- 

κύκλιον ὀυϑὸν πρὸς τὸ α εγ; τὸ β ε ὃ, οὗ τὸ ἐπίπε-- 
δον δηλονότι κατὰ τὸν ἄξονα ὑποκείσεται τῶν ὄψεων. 
δ. 19. ᾿ἀποληφϑείσης τε τῆς ε ζ περιφερείας μοιρῶν 

ΚΥ ἡμίσους τρίτου (τοσαύτας γὰρ διέστηκεν ὁ ἰσημε-- 
ρινὸς τοῦ διὰ Συήνης, ὃς μέσος ἔγγιστα καϑίσταται 

τοῦ πλάτους) γεγράφϑω καὶ διὰ τοῦ ζ ἡμικύκλιον 
τοῦ ἰσημερινοῦ, τὸ β ζ δ' ἐγκεκλιμένον ὃ ἄρα φανήσεται 
τὸ, τε τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπίπεδον καὶ τὰ τῶν ἄλλων πα- 

: φαλλήλων πρὸς τὸ διὰ τοῦ ἄξονος τῶν ὄψεων : τῇ εξ Φ 

περιφερείᾳ μοιρῶν οὔσῃ κΚ ἡμίσους τρίτου. 



ἘΤΕ.1. ΘΑΡ. 22; 6) 

Ἶ 

72 
. ε 

δ. 18. Ἰγοείσϑωσαν δὴ αἱ α 8 ζ γ καὶ β εδ εὺ- 
“οσκ δ δῷ - ͵ ΄ 

ϑεῖαι ἀντὶ περιφερειῶν, τῆς βε λόγον ἐχούσης πρὸς 
τὴν ε ζ, τὸν τῶν 6 πρὸς τὰ "7, Ἂ 7: δ. 14. Καὶ 
ἐκβληϑ εἰσης τῆς γ ας πιπτέτω τὸ κέντρον, ἐν ᾧ γθρα- 

φήσεται τὸ β ζ ὃ τοῦ αν τμῆμα, κατὰ τὸ ἡ" προ-- 5 
-“ἷὉἣ - ς τ τ Ὁ 

κείσϑω τε εὑρεῖν τὸν τῆς ἡ ζ πρὸς τὸν τῆς ε β λόγον" 
ΤΥ ΞΌν. Τ ιςε 3 -“ Ν ᾿ ͵ 3 
ἐζευχγϑὼω δὴ ῃ ζ β εὐθεῖα, “οι δίχα διαιρεϑείσης αὖ- 

ω - Ρ 

τῆς τῷ 9, ἐπεζευχϑω παὶ ἢ ὃ ἡ καϑετος δηλονοτι 
Π « Γ, ᾿Ξ 2 Ἃ Γ «'! 

πρὸς τὴν β ζ γινομένη. ὃ. 15. Ἐπεὶ τοίνυν, οἵων 
ἘΠ ὉᾺ, ς 3 ν ΄ - ὩΟΎ ΕΟ, Ξ' 
ἐστὶν ἡ β εὐθεῖα 5, τοιούτων ἢ ε ζ ὑπόκειται Ἀ 7 τὸ 
ε 4 -Ὁ - ΄ «ς τ - 

ἡμίσους γ΄, τῶν αὑτῶν ἕσται καὶ ἡ μὲν β ζ ὑποτεί- 
ἐπ ’ Ὁ Ἐ, Ἅ ’ 

γουσα ὁγ δεκάτου, ἢ δὲ ὑπὸ β ζ ε γωνία, τοιούτω» 
τΞ 3 [4 ε ων ἦν ε ’, 3 Ἂ - ΕἾ. . ι Ἂ 

9» καὶ γ, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ορϑαὶ τξ"ηλοιπὴ δὲ καὶ 
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Ἐπ.4 - 5 “τ ΄ , 

ἢ (Ὃ ὑπὸ ὃ ἡ ζ, τῶν αὐτῶν 5 9. ο. ὃ. 16. Καὶ διὰ 
- ! ) - :] « -Ὁ πε 

τοῦτο ὃ λογος ἐστὶ τῆς ἡ ζ πρὸς τὴν ϑ'. ὁ τῶνρ πα 
τ ι ἥΞι Τ 

ἡμίσους τρίτου πρὸς τὰς μς « καὶ κ' " καὶ ἔστιν οἵων 
32 -Ὁ πὴ ! ΄ -Ὁ 

ἢ ὃ. ζ εὐϑεῖα μς Φ κ,, τοιούτων ἢ β ε εὐθεῖα 6: ὥστε 
Ν᾿ ε' ) Ν ς ᾽ 2 “ἷ΄΄᾿ ΤῚ ν 4 ε ᾿ ω- 

χαὶ οἵων ἐστὶν ἡ μὲν ε β εὐϑεῖα ἐνενήκοντα, ἡ δὲ ζ ε τῶν 
ἘΞ ὃς ἿἊ ὯΝ ι 

αὐτῶν Ἀγ. ἡμίσους τρίτου, τοιούτων ἕξομεν καὶ τὴν ἡ ζ 
3 Ὁ τὰ ΄, ᾿ - τ ’ 

εὐϑεῖαν ρπα «Ζ γ᾽" καὶ τὸ ἡ σημεῖον, ᾧ γραφήσονται 
ἥ ΒῚ στ, ἤ [] Υ͂ 

πάντες οἱ ἐν τῇ ἐπιπέδῳ καταγραφῇ παράλληλοι. 



(5 Ρ. 29. ε4. Βει) Π1Β. 1. ΟΔΡ. 34. : δ9 
» ι Π ε 

ὃ, 17. Τουτων δὲ προληφϑέντων, ἐκκείσθω ὁ α βὶ 
- τ ὔ Α [ 

γὃ πίναξ, διπλασίαν μὲν πάλιν ἔχων τὴν α β τῆς α γ, 
- τ τ -» κ κι μι τ τ 

ἰση! δὲ τὴν α ε τῇ ε β, καὶ προς αὐτὰς ὑρϑὴν τὴν ε 
Ξ ὃ ͵ 9 ΤΣ - Ὡ 5 ᾽ τ ᾿ 6 - 

ζ: διῃρησϑὼ τε ἴση τις τῇ ὲ ζ ευϑείᾳ εἰς τας 5 τοῦ 

τεταρτὴμ μορίου μοίρας" ἀποληφϑεισῶν δὲ τῆς μὲν ζ ἤ 

μοιρῶν ις τρίτου 3. τῆς δὲ Ἶ 9 μοιρὼν Ἀγ Ζ τρίτου, τῆς 

δὲ ἢ κ τῶν αὐτῶν ἕγ, καὶ τοῦ ἡ ὑποτεϑέντος κατὰ 

τὸν ἰσημερινὸν, ἔσται καὶ τὸ μὲν ὃ, δι οὗ γθαφήσε- 
κι 

ται ὃ διὰ Συήνης, καὶ μεταξὺ ἔγγιστα τοῦ πλάτους 
7) ᾽ὶ γα τ δὲ ς δι τ ’, τ 5] Γ 

παραλλήλος" τὸ ὁὲ φ, .οὔὅ ὙΠ 7. Ο ποτὶ 
ι ΄ ᾿ - 

τὸ νότιον πέρας, καὶ ἀντικείμενος τῷ διὰ Περοης" τὸ 
ι 2 ἘΞ ’ Ὁ ἊΣ . ΡΞ ᾿ 

δὲ κ, δι οὗ γραφησεται ὁ ἀφορίζων τὸ βορείον πέρας 
ἊΝ -Ὡ ν - 

καὶ διὰ Θούλης τῆς νήσου πίπτων" ὃ. 18. καὶ δὴ 
΄ 2 - - ΞΟ ΝΣ τε 

προσεκβαλόντες τὴν ἐπ᾽ αὑτῆς τὴν ἡ 2, τῶν αὑτῶν 
θπα, [καὶ τὰ ἐξ ξῆς τῶν αὐτῶν ρ π α] ἢ ημίσους τρί-- 

του τμημάτων, ἢ) καὶ 9. π μοιρῶν μόνων (οὐδενὶ γὰρ 

ἀξιολόγῳ παρὰ τοῦτο ἢ καταγραφὴ διοίσει) κέντρῳ 

τῷ λ, καὶ διαστήμασι τοῖς ζ καὶ ὃ καὶ κ, τὰς πκ 9, 
Ὗς ΝΑ .- ’ ΄ 

χαὶ ξ ὃ ο, καὶ μ᾿ ζ ν περιφερείας γράφομεν. ὃ. 19. 
ε ᾿ - , - κι 

Ὁ μὲν τοίνυν οἰκεῖος λόγος τῶν παραλλήλων πρὸς το 
Ὁ 5 Ὁ 5] Β Ε ͵ - διὰ τοῦ ἄξογος τῶν ὄψεων ἐπίπεδον ἐγκλίσεως οὕτως 

, , ) - - ΄ 
ἔσται τετηρημένος " ἐπειδὴ κανταῦϑα ὃ ἄξων νεύειν τὲ 

ὀφείλει πρὸς τὸ ὃ καὶ ὀρϑὸς εἶναι πρὸς τὸ τοῦ πίνα- 
κος ἐπίπεδον, ἵνα πάλιν ἐξ ἴσου τὰ ἀντικείμενα πέρατα 
τῆς καταχραφῆς τῇ ὄψει καταλαμβάνηται. δ.. 90. 

Ὅπως δὲ καὶ τὸ μῆρπος σύμμετρον : τῷ πλάτει" (ἐτει- 
’ 

δήπερ ἐπὶ τῆς σφαίρας οἵων ἐστὶν ὃ μέγιστος κύπλος 
, ’ 3) ς ς τ ι 7 » [4 

πέντε, τοιούτων ἔχχιστα ὁ μὲν διὰ Θούλης () παραλ- 

λήλος συνάγεται β καὶ δ΄, ὃ δὲ διὰ Συήνης τεσσάρων 
ἡμίσους δωδεκάτου, ὃ δὲ διὰ Μερόης τεττάρων ἢ ημί- 
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σους τρίτου)" δεῖ δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα τῆς ἕ κα μεσημβοινὴς 
εὐϑείας ὀκτωκαίδεκα ϑέσϑαι μεσημβοινοὺς διὰ τρι- 

τημορίου μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς εἰς συμπλήρωσιν τῶν 
ὑῳ ὅλου τοῦ μήκους περιεχομένων ἡμικυκλίων. ὃ. 21. 
““ηψόμεϑα τὰ ἰσοδυναμοῦντα τμήματα καϑ' ἕκαστον 
τῶν ἐκκειμένων τριῶν παραλλήλων τυῖς τοῦ τριτημο-- 

φίου τῆς μιᾶς ὥρας ξ μοίρας" ἀπὸ μὲν τοῦ κ διὰ δύο 
καὶ τετάρτου μοιρῶν ποιούμενοι τὰς τομὰς, οἵων ἕχο- 
μεν τὴν ε ζ εὐθεῖαν 9, ἀπὸ δὲ τοῦ ὃ Ζ ιβ΄, ἀπὸ δὲ 
τοῦ ὕ{η] τεσσάρων ἡμίσους τρίτου ἐπὶ τῶν αὑτῶν. 
δ. 29, Ἔπειτα γφάψαντες διὰ τῶν ἰσοδυναμούντων 
τριῶν σημείων τὰς ἐσομένας ἀντὶ τῶν λοιπῶν μεσημ- 
βοινῶν περιφερείας, ὡς τὰς ἀφοριζούσας τὸ πᾶν μῆ- 
κος τήν τεστὺ καὶ τὴν ῳ χ ψΨ, προσαναπληρώσομεν 
καὶ τὰς ἀντὶ τῶν λοιπῶν παραλλήλων, κέντρῳ μὲν 
πᾶλιν τῷ ἃ, διαστήμασι δὲ τοῖς γινομένοις ἐπὶ τῆς ἕ πὶ 

τμήμασι κατὰ τὰς πρὸς τὸν ἰσημερινὸν αὐτῶν διαστά- 
σεις. δ. 98, Τὸ δὲ δὴ ὁμοιότερον τῷ ἐπὶ τῆς σφαί- 
ρας σχήματι τὸ ἐκ τῆς τοιαύτης καταγραφῆς ἐπὶ τὴν 

προτέραν αὐτόϑεν ἐστὶ δῆλον. ὃ. 54. ᾿1πειδὴ κἀκεῖ 
μενούσης τῆς σφαίρας καὶ μὴ περιστρεφομένης, ὁ καὶ 
τῷ πίνακι συμβέβηκεν ἐξ ἀνάγκης κατὰ τοῦ μέσου 

δ 
τῆς χαταγραφῆς τὴν ὄψιν τετραμμένου, εἷς μὲν ὁ 
μέσος μεσημβρινὸς ἐν τῷ διὰ τοῦ ἄξονος τῶν 0- 
τ ἐπιπέδῳ πίπτων ευϑείας ἂν παρέχοι φαντα- 

σίαν" οἵ δὲ ἐφ᾽ ἑκάτερα τούτου πάντες ἐπεστραμ- 

μένοι κατὰ τὰ κοῖλα πρὸς αὐτὸν φαίνονται, καὶ μαλ- 

λον οἵ πλέον αὐτοῦ διεστηκότες" ὃ κἀνταῦϑα πα- 

ραφυλάξετοί τις μετὰ τῆς δεούσης τῶν πυρτοτήτων ἂνα- 

80 λογίας" καὶ ἔτι τὸ σύμμετρον τῶν παραλλήλων σπεξρι- 

. 
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-Ὁ . 3 ΄ νιν γον 7, Ὁ δ, 4 τ 4 

φερείων προς ἀλληλας, οὐκ ἐπὶ μόνων» τωγυπο τον ᾿σῆ- 
᾿ « ι ΄ ς ἜΕ, αν , ᾿ ΕΗ 

μερινὸν καὶ τὸν διὰ Θούλης, ὡς ἐκεῖ,σώζειν τὸν οἱ;- 
»"΄Ὗο δ Ξ' ι τι ἐπὶ αν Ὁ - 21 ς 2 Ὁ ᾿ 

πεῖον λόγον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡς ἕνι μαλιστα 
ἐγγυτάτω, καϑάπερ ἐξέσται πειρωμένοις σκοπεῖν. 

- τι ι 

ὃ. 9ὅ. Καὶ τοῦ ὅλου πλάτους πρὸς ὅλον τὸ μῆκος, 
9 ΚΤ ΄ ’ ω τ ω-ω-ς-΄)΄ὴ ; ΄ 

οὐκ ἐπὶ μόνου πάλιν τοῦ διὰ τῆς Ῥοδίας γραφομένου 
᾿ , Εν ἐα ι ΔΕ  ΕΣΙΟΝ Ψ' 

παραλλήλου ποϑαπερ ἐκεῖ, σχεδὸν δὲ ἐπὶ παντῶν 
ε - 

ἁπλῶς. ὃ. 96. ᾿Εὰν γὰρ κανταῦϑα διαγάγωμεν τὴν 
σωῦύυ εὐϑεῖαν ὡς ἐπὶ τοῦ προτέρου σχήματος, ἥτε ὃ 
ὦ περιφέρεια ἐλάττονα δηλονότι ποιήσει λόγον πρὸς 

. .- - ͵ ῃ 

τὰς ζ σ καὶ κυ, τοῦ προσήκοντος ἔν ταύτῃ τῇ κατα- 
- ΄ «᾿ 3 ΘΙ τ ον τ 

γραφῇ λόγου, ὡς εἴληπτο χαϑ' ὁλὴν τὴν ' τ, νοου-- 

μένην κατὰ τὸν ἰσημερινόν. δ. 27. ᾿Εὐν τε ταύτην 
σύμμετρον ποιήσωμεν τῇ ν ἵ τοῦ πλάτους διαστάσει, 
αἵ σ καὶ κυ μείζους ἕ ἔσονται τῶν πρὸς τῇ ξἕκ συμ- 

μέτρων, ὥσπερ καὶ ἢ ὃ. τ' ἐάν τε τὰς ζσ καὶ κυ τη- 

θῶμεν τῇ ξη συμμέτρους, ἢ ὃ ἐλάττων ἔσται τῆς 
πρὺς τὴν καὶ ζ συμμετρίας, καϑάπερ καὶ τῆς [ὃν] 9. τ. 

ὃ. 28. Τούτοις μὲν οὖν ἂν ἡ μέϑοδος αὕτη Ἐ) πλεο- 
»εκτοίη τῆς προτέρας ἘΚ)» λείποιτο δ᾽ ἂν ἐκείνης καὶ 
αὕτη τῷ προχείρῳ τῆς καταγραφῆς, ἐπειδήπερ ἐ ἐκεῖ μὲν 
ἣν ἀπὸ τῆς τοῦ κανονίου παρυγωγῆς τεκχαὶ παραφορᾶς, 
ἑνὸς μόνου τῶν παραλλήλων γραφέντος καὶ διαιρεϑέν-- 
τος, ἐντάσσειν ἕκαστον τῶν τύπων" ἐνθάδε δὲ μηκέτι 
τοῦ τοιούτου προχωροῦντος διὰ τὰς τῶν μεσημβρινῶν 
γραμμῶν πρὸς τὴν μέσην ἐπιστροφὰς, πάντας τε δεῖ 

Ὅ) 5001. αὐ ν᾿ ἀείαν: ἣ περιφερεῖς ἔχουσα τοὺς 
μεριομούς. -- 

Ὅ) 5680]. υἱ νἱἀείαγ: τῆς ἐχούσης ἐϑυτεν εἴς τοὺς 
μερισμούς. (8158. Ρδι.) 
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τοὺς κύχλους προσκαταγράφειν, καὶ τὰς μεταξὺ τῶν 
πλινϑίων πιπτούσας ϑέσεις τῷ πρὸς ὅλας τὰς περι- 

ἐχούσας πλευρὰς, διὰ τῶν διασημαινομένων μερῶν 

ἐπιλογισμῷ καταστοχάζεσϑαι. ὃ. 29. Τούτων δὲ 
5 οὕτως ἐχόντων, προτιμήτἕον μὲν ἔμοιγε κἀανταῦϑα καὶ 
ππητθ ῇ τὸ βἕτιον καὶ ἐπιπονώτερον τοῦ χείρονος 

κοι ὅφονος, τὴ Ἰρητέον δὲ ὅμως ἀμφοτέρας τὰς μεϑό- 
δους κατατεταγμένας, ἕνεκεν τῶν ἐπὶ τὴν προχειροτέ- 
ραν αὑτῶν ὑπὸ ῥᾳστώνης κατενεχϑησομένων. 

10 ὃ, 80. Οἵων ἐστὲν ὃ ἰσημερινὸς, δ, τοιούτων ὁ διὰ 

ΠΠερύης ὃ « γ᾽: ὡς λόγον ἔχειν πρὸς αὐτὸν, ὃν τὰ ἃ 
πρὸς χκϑ. 

Ο ὃ. 31. Οἵων ἐστὴν δ᾽ ἰσημερινὸς ξε, τοιούτων ὃ 
διὰ Σ' ἤνης,. ὃ Ζ ιβ΄: ὡς λόγον ἔχειν πρὸς αὐτὸν, ὃν 

18 τὰ ἕ πρὸς γε" τουτέστιν Ὁν τὰ ιβ, πρὸς τὰ ια. ᾿ 

δ: 99 Οἵων ἐστὶν ὃ ἰσημερινὸς ε, τοιούτων ὃ διὰ 
“Ῥύδου δ᾽ ὡς λόγον ἔχειν, πρὸς αὑτὸν τὸν ἐπιτέταρτον. 

δ. 833. Οἵων ἐστὲν ὃ ἰσημερινὸς ἘΣ τοιούτων ὃ διὰ 
Θούλης β δ΄’ ὡς λόγον ἕ ἔχειν πρὸς αὐτὸν, ὃν τὰ 

20 πρὸς εν. 



Ἢ Ρ-. 31. ε. Βετ!) 

() Κλαυδίου Πτολεμαίου 

Γεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως 

Βιβλίον β΄. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ δευτέρῳ. 

αἰ) ΤΠΙρόλογος τῆς κατὼ μέρος ὑφηγήσεως. 
Ἔχϑεοις τοῦ δυσμικωτέρου τῆς Εὐρώπης κατὰ 
τὰς ὑποκειμένας ἐπαρχίας καὶ σατραπείας. 

β' ) ̓ Ιουερνίας νήσου Βρετανυκῆς ---- πίναξ οἵ. 
γ΄) ᾿“Ζλουίωνος νήσου Βρεταγυκῆς. 
δ' )) “σπανίας Βαιτικῆς --- πίναξ β΄. 
ε) ᾿Ισπανίας τῆς Δουσιτανίας, 
ς᾽) “Ἰσπανίας Ταῤῥακωνηοίας" 
ζ΄) Κελτογαλατίας ἜΑ ΡΕΥ ΕΝ πίναξ γ'. 

7) Κελτογαλατίας “ουγδουνησίας, 
97) Κελτογαλατίας Βελγικήῆς, 
) Κελτογαλατίας Ναρβωνησίας Ξ 

να) Ζερμανίας͵ μεγάλης --- πίναξ δ᾽. 
2β΄) ἹΒῬαυτίας καὶ δι δεὰ κίας; 
.ιγ) ΙΝωρικοῦ, 
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δ. 6. δ΄) Παννονίας τῆς ἄνω --- πίναξ ε΄. 
υε’) ]Π]αννονίας τῆς κάτω, 
ὅς .}}1λλ υρίδος, Δαλματίας παὶ “4ιβουρνίας, 

δ. 1. [Ὁμοῦ γίνονταν ἐπαρχίαν τς πίνακες --- ε]. 

ΠΕεριοριομὸς, ἁ ἀκρωτήρια, νῆσοι, ποταμῶν παραϑέσεις, 
παραλίου περιγραφὴ, πελαγῶν. ὀνόματα, ὄρη, ποταμοὶ; 
λίμναι, ἐπαρχιῶν ὀνόματα. χῶραν ἢ ἔϑνη, ἐπιγραφαὶ; 
ἐπιγράμματα, ἐπίοημον πόλεις, δε τέρας πόλεις, τρίταν 
πόλεις. 

ἃ. Κτς ἰωρς μαμὰ 



(" Ρ. 82. εἀ. Βεσῖ.) 
τ πΠπΠἷΠὖἷὖὔἷἧ, ἃ“ πο τσππυννοτν-οςιεννν..-.--..----ς---ἰ-Ἔος- 

Κιφ. α΄. 

ΤΠρόλογος. 

ὃ. 1. 7 μὲν οὖν καϑόλου λαμβανόμενα περὶ 
γεωγραφίας, καὶ τίς ἂν γώοιτο διόρϑωσις τῆς κατα- 
γραφῆς ἀκολούϑως τῇ μέχρι δεῦρο ἱ ἱστορίᾳ τῶν ἔγνω- 
σμένων μερῶν τῆς γῆς, τουτέστι τῆς καϑ' ἡμᾶς οἰκου- 
μένης ἔν τὲ τῇ συμμετρίᾳ τῶν τόπων πρὸς ἀλλήλους 
χαὶ τῇ τοῦ σχήματος ὡς μάλιστα ἐγῆν ὁμοιότητι καὶ 
τῷ τρόπῳ τῆς Ἀατα)ουφῆο: μέχρι τοσούτων ἡμῖν 
ὑποτετυπώσϑω. ὃ. 2. ᾿Αρξόμεϑα δ᾽ ἐντεῦϑεν τῆς 
κατὰ μέρος ὑφηγήσεως, ἐκεῖνο προλαβόντες" ὅτι τὰς 
( ὰ τῶν τετριμμένων τόπων μοιρογραφίας μήκους τὲ 
καὶ πλάτους ἐγγυτάτω τῆς ἀληϑείας ἐ ἔχειν γομιστέον 

διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ὡς ἐπίπαν ὁμολογούμενον τῶν πα- 
ραδόσεων᾽ τὰς δὲ τῶν μὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἐφοδευ- 
ϑέντων ἕνεκεν τοῦ σπονίου καὶ ἀδιαβεβαιώτου τῆς 
ἱστορίας ὁλοσχερέστερον ἐπιλελογίσϑαι κατὰ συνεγ- 
γισμὸν τῶν πρὸς τὸ ἀξιοπιστότερον εἰλημμένων ϑέ- 
σεων ἢ σχηματισμῶν: ἴα μηδὲν ἡμῖν τῶν ἐνταχϑη- 
σομένων εἰς συμπλήρωσιν τῆς ὕλης οἰκουμένης ἀόρι- 

στον ἔχῃ τὸν τρύπον. ὃ. 3. ΖΙιὸ καὶ τὰς παραϑέσεις 
τῶν μοιρῶν ἐρ ἑκάστου τοῖς ἐκτὸς μέρεσι τῶν σελι- 
δίων παρεϑήκαμεν καγονίων τρόπον" προτάσσοντες 
μέντοι τὰς τοῦ μήκους τῶν τοῦ πλάτους, ὕπως, ἐάν 
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“ὕἤ ᾿ [4 53 «. [ , ε 
τιγὲς ἐμπίπτωσι διορϑώσεις ὅπὸ τῆς πλείονος ἵστο- 
ρίας, ἐνὴ ἐν τοῖς ἐχομένοις διαλείμμασι τῶν σελιδίων 

Ὁ τ ᾿ ΕΣ - ’ 

ποιεῖσθαι τὰς παραϑέσεις αὐτῶν. ὃ. 4. Προειλο- 
ἐπ τοι -Ὡ τ τ "4 

μεϑα δὲ τάξιν τοῦ περὶ τὴν καταγραφὴν εὐχρήστου 
- ΄ ΄ Ξ ᾿ 

πανταχῇ ποιούμενοι πρόνοιαν, τουτέστι καϑ' ἢν ἐπὶ 
κ "" κ ’ 39 τ - 3᾽ 

δεξιὰ ποιησομεθα τὰς μεταβάσεις ἄπο τῶν δὴ κα-- 
, τ , - ; 

τατεταγμένων ἐπὶ τὰ μηδέπω τῆς χειρὸς ἐκλαμβανγο-- 
[ Ὡ " 39 Β.Ὶ Ὕ ! ΄ 

μένης. ὃ. δ. Τοῦτο δὲ γένοιτ᾽ ἂν, εἰ γράφοιτο τὰ 
’ , - ᾿ 

τε βορειότερα προτέρα τῶν νοτιωτέρων καὶ τὸ δυσμι- 
[4 - 3 

κώτεραι, τῶν πιρτεη εὐ εαγοέθευνς ὅτι πρὸς τὸς τῶν ἐγ- 
γραφόντων ἢ ἐντυγχανόντων ὄψεις ἄνω μὲν ἡμῖν ὑπό-- 

πειται τὰ βορειότερα, δεξιὰ δὲ τὰ ἀπηλιωτικώτερα τῆς 
οἰκουμένης, ἐπί τε τῆς σφαίρας καὶ τοῦ πίνακος. ὃ. 6. 

,ὔ 1 ι ι ῃ ΤΟ ΕΝ ἵχξες 
Ζιοπερ τὰ μὲν κατὰ τὴν Ευρωπην προτάξομεν, χωρί-- 

γεπϊ τὸ Ἐγε ξεν ι ι ᾿ , Ἐεν  δτν 
ζοντες αὑτῇ» καὶ ἡμεῖς πρὸς μὲν τὴν “ιβνην τῷ Τρα- 

» τ 4 ὦ 9 ῃ ; μεν 
κλείῳ πορϑμῷ, πρὸς δὲ τη» Ασίαν μετὰ τὰ μεταξὺ 

Π Υ τ - ᾿ - “Ὁ 

σπελαγή καὶ τὴν Μαιῶτιν λίμνην τῷ τε Ταναῖΐϊδι ποτα- 
[ Γ 3 κ ͵ ι ι ΒῊ 

μῷ καὶ τῷ ἃπὸ τούτου πρὸς τὴν ἄγνωστον γὴν με- 
ν ῳ Ἧ Ὁ «Ὁ ι, ι τ . 

σημβροινῷ" τούτοις δὲ ἐφεξῆς τὰ κατὰ τὴν .“ιβύην, χωρί-- 
Υ͂ 2 ι 39 τ τ ; 

ζοντες καὶ ταύτην ἁπὸ τῆς ΑΙσίας μετὰ τὰς ϑαλασσας 
. ἘΠ ἢ - ι ᾿ , 3 , τὴ 

τὰς ἀπὸ τοῦ παρὰ τὸ Πρύσον ἀχρωτήριον τῆς 4|-- 
᾿ , -3 Ὑ ΄ Ν ΒΝ τ - 

ϑιοπίας μέχρι τοῦ Αραβίου κόλπου καὶ τῷ διὰ τοῦ 5. μὲξχ ἴ 
2ε , Υ - ᾿ - 9 - 

καϑ' Πρώων πολιν μυχοῦ μέχρι τῆς καϑ' ἡμᾶς ϑα- 
Γ΄ - τ , 3 ι 

λάσσης ἰσϑμῷ, διορίζοντι τὴν Αἴγυπτον πο τῆς 
3 ᾿; ΝΥ ως 5 Π ε΄ ι - ι 

ραβίας καὶ τῆς Ιουδαίας, ἵνα τε μὴ διασπῶμεν τὴν 
«Αἴγυπτον τῷ ἱΝείλῳ ποιούμενοι τὸν μερισμὸν, καὶ ὅτι 

βέλτιον πελάγεσιν, ὅταν ἐνῇ, καὶ μὴ ποταμοῖς δρί- 

ξειν τὰς ἠπείρους. δι 7: Τελευταῖα δὲ τὰ κατὰ τὴν 

᾿Ασίαν ὑπογράψομεν, τῆς αὑτῆς ἐχόμενοι προϑέσεως 
Ὁ τ - ω Ὁ . 

80 καὶ καϑ' ἑκάστην τῶν ἠπείρων ἐπὶ τῶν μερῶν αὑτῆς 



118. Π. ΟΑΡ,. 1. θρ83 
ῖ - . τ ’ὔ 5 

πρὸς ὅλην τὴν γῆν καὶ πρὸς τὴν σύμπασαν οἰκουμέ- 
- ᾿ ἔφ τ 

γην ἐπ᾽ αὐτῶν, τουτέστι πάλιν τὰς βορειοτέρας χαὶ 

δυσμικωτέρας προαπογραφόμενοι τῶν χωρῶν καὶ τῶν 
, "»Ὡ- - γ. τ - 

παρακειμένων αὐταῖς ϑαλασσῶν καὶ νήσων μετὰ τῶν 
39 «. - »ΥΞ ἰ 

καϑ' ἕκαστον εἰδος ἀξιολογωτέρων. ὃ. 8. Ζ]ιακρι- 
᾿ τ -Ὡ Ὁ ω 

γοῦμεν δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα μέρη ταῖς τῶν σατραπειῶν 

ἢ ἐπαρχιῶν περιγραφαῖς, ποιούμενοι τὴν ὑφήγησιν 
κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐπαγγελίαν μέχρι μόνου τοῦ πρὸς 
τὴν τοπικὴν καταγνόησίν τε καὶ ἔνταξιν χρησίμου, πα;- 

Γ τ ͵ - ι 

ραιτησάμενοι τὸ πολύχουν τῶν περὶ τὰς ἰδιοτροπίας 
- 2 - ς κ ᾿, 3} [6 ’ ΠῚ 

τῶν ἐϑνῶν ἱστορηϑεὲν, πλήν, ει μὴ ποῦ τι τῶν καϑωμι- 
, [κ Ἄν, 3 ιν, Π 

λημένων συντόμου τε καὶ ἀξιόχρεω δέοιτο παρασημα-- 
͵ αὐ πες Φὸ νοι ἴω -- 2 Π ' 

σίας. ὃ. 9. Ἔτι δὲ ὁ τοιοῦτος τῆς ἐκϑέσεως τρόπος 
[ οὖ τ 35 

ἐμποιήσει τοῖς βουλομένοις καὶ κατὰ πίνακας απο-- 
7 τ ᾿ ωὩ , 3 τ .] 

γράψασϑαι τὰ μέρη τῆς οἰκουμένης ἀνὰ μίαν, ἡ καὶ 
ς τς 

πλείους ἐπαρχίας καὶ σατραπείας, ὡς ἂν ἐφαρμόζωσι 
- - ͵ ᾿ ἴω ἔ 

ταῖς συμμετρίαις τῶν πινάκων, μετὰ τοῦ προσήκοντος 
λόγου τε καὶ σχηματισμοῦ τῶν ὕφ᾽ ἑκάστου πίνακος 

" λ ϑι τ « 2 

περιλαμβανομένων πρὸς ἄλληλα κατὰ τὸν αὐτὸν τρό-- 
- 2 «Ἔ ᾿ 32 

πον τῆς ἐντάξεως γενομένης. ᾧ. 10. ᾿Επὶ τούτῳ δὲ 
οὐδὲ διοί ὲἡ ἀϑξιολό) ἃ λλήλοις ) ῖ ὑδὲ διοίσει τινὲ ἀξιολόγῳ, κἂν παραλλήλοις χρησω-- 

»-ἷἪὋ - -Ὁ 3 ᾿ “ο 

μεϑα ταῖς μεσημβριναῖς γραμμαῖς, εὐϑείαις δὲ ταῖς 
- 7 ΠῚ , ΄ ΄ ι 

τῶν παραλλήλων » ἔὰν μόνον λόγον προσλαμβανῃ τὰ 
-ο΄ - - ι ι - 

μοιριαῖα διαστήματα τῶν μεσημβρινῶν πρὸς τὰ τῶν 
΄ ει ς , , 4 « 

παραλλήλων, ον ὁ μέγιστος ἔχει κύκλος πρὸς τον 
Π ΄ 4 -Ὁ 

μέσον ἔσομενον τούτου τοῦ τος παράλληλον. 

δ. 11. Προσδιωρισμένων δὴ καὶ τούτων, ἀρκτέον τῆς 
κατὰ μέρος ἐκϑέσεως ἐντεῦϑεν. 

1ο 

15 

25 



θ4 1,18. 1Π,͵ ς Α Ρὶ ᾿ ῳ Ρ. 39, οἷ, Βετι.. 

(5) [ξὐρωώπης πίναξ. 

Ἔκϑεσις τοῦ δυσμικωτέρου τῆς Εὐρώπης͵ κατὰ 
τὰς ὑποκειμένας ἐπαρχίας καὶ σατραπείας. 

᾿Ιουερνία »ῆσος Βρετανικῆ «..οος εα γὴ ΖΦ 
6. ᾿Αλουίωνος νῆσος -Βρετανική οὐομε λον ϑνες τέγη 

ἀσπττο; Βοαϊτιτη τ. νὸς ΤΟΥ λὴ γ᾽ 

Τα “ουσιπανί ετιτ ι λὺ Φ 
ἹΙσπανία Ταῤδακωνγησία. « «««.. «να μβ 
ΠΤ ΣΟΥ ΕΝ τιν τ τ τσ τ ΕΗ Ὁ 

10 ὃ. 12. Τ᾽ αλλία “ουγδουνησία. .««« «οὐ. 07} μὴ 
ὙΠ ΤΟΣ Δ ΕΛ  ΠΣΗΝ τ τλν δον Ὁ τες ΥΎ ΤΥΣ ΜΙΣ 

Ταλλία ἸΝαρβωνησία . « «τς ς ὡς ὁοςαβ μὸ Ζ 
Τερμανίὰα μεγάλη. «νυ τς δ δος χδὺβ 
ἜΡ τίν ἘΝὲ ΘΙ ΔΕ εὐ τ ν στο ΔΕ ΡΣ ΡΤ. 

Τα ετ Ὁ ο ϑαρ βία ας, μὰ ιμᾷ νυβυ χανε δηνκο ον δι 5 

ΠΟ ἢ ἀρον ττνττοπνὺ ΖΦ ΜΕ 

Κεφ. β΄. 

᾿Ιουερνίας νήσου ΞΒρετανικῆς ϑέσις. 

(Εὐρώπης πίναξ α΄. Βεγί.) 

90 δ. 1. Τῆς μὲν ᾿Ιουερνίας Βρετανικῆς γήσου ἂρ- 

κτικὴ πλευρὰ ὑπέρκειται ὠκεανὸς ὑπερβόρειος, ἧς ἢ 

περιγραφὴ ἔχει οὕτως" 

δῖ: “Βόρειον ἄκρον μοίρας. ΠΤ Ι Ξ 

Οὐεννίκνιον ἄκρον ΤΡ ΠΟ τ εβ ἔγ ξαᾳι γ 

2ω25 οὐὐιδούία ποταμοῦ ἐκβολαΐ. ... .. οἷν ξὰ 



( ν». 84. ο. Βοτί.) ἨΙΒΕΕΒΝΊΑ. 605 

᾿Αργίτα ποταμοῦ ἐκβολαΐ.. «᾿. ««. «ἱδ Ζ ξὰ ΣΦ 
“Ῥοβόγδιον ἄκρον. «..ὐὐὐν νον ον εις γ᾽ ξὰ Ζ 

δ. 8. Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν ἀπὸ μὲν δυ- 
σμῶν Οὐεννίκνιοι, εἶτα ἐφεξῆς καὶ πρὸς ἀνατολὰς 

Ῥοβ όγδιοι. 
2 υτικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ, ἢ παράκειται δυ- 

τικὸς ὠκεανός" 
ὃ. 4. Μετὰ τὸ βόρειον ὃ τ Εν ὁ ἐστιν ια ξα. 

ἹΡαουίου ποταμοῦ ἐκβολαί.. . « « « «ἱαὰ γ' 
ἸΝάγνατα πόλις ἐπίσημος. « « « « « «΄ὰ 

«ιβνίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ. « «««.«.{Ζ ὃ 
αὐσόβα ποταμοῦ ἐκβολαΐ. ... ««.««τῶἶὄνχὝἭΟ 
Σήνου ποταμοῦ ἐκβολαί. . .«..«...9. Ζνϑ 
ΖΔοὺρ ποταμοῦ ἐκβολαί. ..««««« «Ὁ γο΄ νὴ γο΄ 
᾿Ιέρνου ποταμοῦ ἐκβολαὶ. « «. « « « «ἢ γη. 
ἽΝ ὑε ας ΠΙΆ ΘΟ,» 5... νον παρ ακν οανς Σου ζοῦν. 
ὃ. ὅ. Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς: Οὐ- 

εγνγιενίους Ερδίνοι" ὑφ οὺς αγνᾶται" εἶτα «4ὑ- 

τεινοί. εἶτα Γαγγανοί" ὑφ οὗς ΟΘυελλέβοροι 
δ. 6. Τῆς ἐφεξῆς μεσημβρινῆς πλευρᾶς περιγραφὴ, 
ἣ παράκειται ὠκεανὸς Οὐεργιούιος. 

ἹΜΜετὼ τὸ νότιον ἄκρον. - «« « «« «ἕ γο' γῇζ Ζ δ' 
Ζαβρώνα ποταμοῦ ἐκβολαί. . . «. «ἱαὰ δ' νζ 
Βίργου ποταμοῦ ἐκβολαί. -.... «βξἐνξ Φ 

) Τερὺυν  ἀΚΘΌΨΩ «ον ον Ὁ τρὴς ἐξ μα: 

ὃ. 7. Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς 
Οὐελλεβόρους ᾿Ιουέρνιοι" ὑπὲρ οὺς Οὐοδίαι 
καὶ ἀνατολικώτεροι Βρφίγαντες. δ. 8. ἀνατολικῆς 

πλευρᾶς περιγραφὴ, ἧ ἢ παράκειται ὠκεανὸς καλούμενος 
"Ιουέρνιος, μετὰ τὸ ἽΙερὺὴν ἄκρον, ὃ ἐστι ιδ γξ Ζ 

ΡΊΟΙ,. ΘΕΟ6Β. 1. Ε' 

10 

20 
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660 ὴΒ. ΘΥΡ.-.2. 
ἰ 

Ποδονου ποταμοῦ ἐχβολαΐ..... Ζ ΚΜ" νῇ γο΄ 
Πουναπίς πόλις. τος 7 2 Ψ γῃ γο΄ 

ϑ, , 

Οβόκα ποταμοῦ ἐχβολαὶ.. ..««ἰὐ ς νϑ' 
ΕἾΕΕΕ Ρ τξος τῷ 
ΤΠ χονμαδόλεοι τἰλονιτις ΟΣ τλμα ὃ »ϑ ὅ 

6. ΜΒουουίνδα ποταμοῦ ἐκβολαί... .. τ γο νϑ' γο΄ 
9. 3 - 

Ἐοσ εθλι Πὐπρ ον δ νν τλῶ τὴς ἘΦ ΊΘΕΙΣ ἢ 
Οὐινδέριος ποταμοῦ ἐχβολαΐ. ... οἱ 
“Δογία ποταμοῦ ἐκβολαΐ.. ..... «τὲ 7 ξ γο 

2. .α π|)Ὲ; ’ 2 

μεϑ' ἃς τὸ ΡῬοβογδιον ἄκρον. 
16 δ. 9. Παροικοῦσι δὲ καὶ ταύτην τὴν πλευρὰν μετὰ 

τοὺς Ῥοβογδίους Δ αρῖνοι, ὑφ οὺς Οὐολούντιοι, 
-: ΄ τ" - ἐτς ἐπ εἰ , 
εἶτα Βλανιοι" ξυ: Καυκοι,υῳ οὺὑς Παναπίιοι" 

εἶτα Κοριόνδοι ὑπὲρ τοὺς Βρί γαντας. 

δ. 10. Πόλεις δέ εἰσι μεσόγειοι, 
ΠΥ ΡΔΝ ΣΡ ΈΝΗΝ Ἀν }Ὸ ΨΚ ΝΕ Δ Ἐν ΕΣ 

ὙΠῸ ΠΑ τ Ὁ ἀν τις να τοῖν κυ κ μ ς 
ἘΣ Πα ΘΈ κε ταν ἐὰς Ψ5 ἈΌέεῦ ΚΕ 

ΤΟ ΘΛ ΟΝ το ποτ τε ἀτεν 
ς , ες [2 

ἘΣΕΘΟ ἘΠ γ πι-πρΦψρο-“-«ιΨΦΠρΨΠσὍοιοι2ιὅὄονὕὺ.... 

50.» ψυ οΙ ΟΣ ὐὐεν κί τς οὐς συ ντ ασιαις, ἐρη ρα δ σΒῸ 
9 ͵ Ξ- ἘΞ ’ 

Τουύξονες -. «ὐπὸ δος ον τ τς τὰ νὴ ες 

δ᾽. 1: “Ὑπέρκεινται δὲ νῆσοι τῆς ᾿Ιουερονίας, αἵ τε 
͵ Ὡν, τὴν 3 ͵  -Ξ- ι 

καλούμεναι Ἔβουδαι, ε τον ἀριϑμὸν" ὧν ἢ μὲν δυ-- 
τικωτέρα καλεῖται 

ἵ -ι5 

25 ᾿Εβουδα. --«-αοονοκονονες «ἰδ ξβ 

ἥ δὲ ἑξῆς αὐτῶν πρὸς ἀνατολὰς ὁμοίως 
“ΩΣ 

[Ἔβουδα. ..«-««.ὐν τ κλν κεν κεν κι8 70 ἐ: 

ἜΣ Ἴυτ1.:} 
- ᾿ - ἀκ ον ΒΩ 

ΠΣ ΜΠ ΟΣ πα ΤΡ τ Δ 42.3.5 

Ι » 

ἐξ 

ΞΘ Τρ 

δε 

. - 

Ξ| ςζρ Θε . -- 

ΙΝ ὍΘΙ Ὶ 

ὃν τῳ πΠ ΞικκςΣ Ὡς Ξ Ι 

δον 
[τ] 

80. ἰεἰτι ππιϑιον νον ἐς ον ΣΈ 



(Ρ. 35. εἀ. Βεν1.) ἌΑΤΙΒΤΟΝ, 607 

ὃ. 12. Καὶ ἀπὸ ἀνατολὼν τῆς ᾿Ιουερνίας εἰσὶν 

αἵδε νῆσοι" 
χουν σοιδα τπτ. ὁ πτλοαῦς ἐφ ν τ Ὁ. ΞαΥ 
ΠηῦνΣ γησθδο τ τι. Δ} 518 1Ξ 70 
᾿π δύυπερη μος: «ὐ ας ΕΣ ποτ ΨΘΗΝ 5 
“Ἰθιου ξρημὸξ᾽ “τ τις τς ιν ΔῈ 18 »ϑὶ 

Κεφ. γ. 

᾿Ἄλουίωνος νήσου Βροετανικῆς θέσις. 
[Εὐρώπης πίναξ «.} 

δ. 1. Ἢ ᾿Αλουίωνος Βρετανικῆς νήσου ἀρκτεκὴ τὸ 
πλευρὰ ὑπέρκειται ὠχεανῷ ὑπερβορείῳ, καλουμένῳ 
“Ἰουηκαληδονίῳ, ἧς ἢ περιγραφὴ ἔχει οὕτως" 

ἹΝοουαγτῶν χερσόνησος καὶ ὁμώνυ- 
ΠΟ ΠΣ ΡΤ Δ ΞΔ] 

“Ῥεριγόνιος κόλπος... ««..«.«..«.2 2 γ΄ 15 
Θυινδύόγαρα κόλπος. ....««-.«-χα Υ ἕ 
Κλώτα εἴσχυσις. .««.««οον . .Ἀβ δ΄ νϑ' γο΄ 
“εμαννόνιος κόλπος... «««««ὦκὸ ὃ 7 

᾿Ἐπίδιον ἄκρον... «««ὐὐὐν ον Ἀγ Ἐ γο' 
“Μόγγου ποταμοῦ ἐχβολαΐ.. .. .«κὃ Ἐ γο΄ 20 
Ἴτυος ποταμοῦ ἐχκβολαΐ. .... .κζ 75 

) ὐολόσε πολπὸς. .:-- το τς χϑ ξ 

Ἰγαβαίου ποταμοῦ ἐχβολαί. τς 7 13..2 
Ταρουιδοὺμ ἢ καὶ Ὀρκὰς ἄχρα. .1ὰ 4: Ἑ δ΄. 

ὃ. 2. Δυσμιρῆς πλευθαο περιγραφὴ, ἢ παράκειται οὅ 
ὅ τε ᾿Ιουέρνιος ὠκξαγὸς καὶ ὃ Οὐεργιούιος μετὰ τὴν 
ἸΝουαντῶν χερσόνησον, ἢ ἐπέχει. «κα ξα γο 

᾿Αβραουάννου ποταμοῦ ἐχβολαί. τϑ' γ΄ ξα 
“Ἰήνῶ δἰοχυίεεδ." νον νιν ὀοιτιοιοῖς ἘΘΡΈΣΨ 

Ε 2 



10 

15 

θ8 518Β. Π. ΟΘΑΡ. 3. 

Ζηούα ποταμοῦ ἐκβολαΐ.. .... 
Ἰγοουίου ποταμοῦ ἐκβολαί.... 

[ᾳ , 

ποῦν εἰσχυσις . «νων τς φὰς 

ΨΥ] «οἴ 
. ἢ 7. »9 Ζ 
ον τὴ Φ γὴη 4 δ' 

Μορικάμβη εἴσχυσις . «««« «νον «ἐξ Ζ γή γ' 
Σεταντίων ἢ Σεγαντίων λιμήν... οἷξ γ΄ νξ Ζ δ΄ 
Βελίσαμα εἴσχυσις.. ««...««οοἷῦ Φ γὲ γ 
Σετηΐα ἢ Σεγηΐα εἴσχυσις ἈΑΕ ΤΙΣ 
Τοισόβιος ποταμοῦ ἐχβολαί... 

ὃ, ὃ. Γαγγανῶν ἄκρον... ..νν ον 
Στουκκία Ἐρτ ἐκβολαί. πος 
“Τουερύβιος ποταμοῦ ἐκβολαί.. 

"Οχταπίταρον ἄκρον. ἀπ τς 

Τουβίου ποταμοῦ ἐχβολαίΐ.... 

ενῖς γο΄ γς γ΄ 

ον τε γς 

Ὁ Ὑ ΤΞ τὦ 

.νξ γὲ 
. «ἐδγ' νδξ 

νος Φ γὃ Ζ 
“Ῥχτοσταϑυβίου ποταμοῦ ἐκβολαὶ ις Ζ νὃ Ζ 
Σ οχύνο, εἰσύσιο. τς τ τὸς 

ΞΕ. , 

Ουξξαλλο εἰσχυσιο. . . .ςς ςὐν- 
ε ͵ ΡῚ 

Ἡρακλέους ἄχρον . «0.0... 

-ακ Υ δ Φ 

εοἰς γγ 
ἢ 7, 

Ξὶ 2 4 , 

᾿Αἰντιουέσταιον ΟἌΘΟν τὸ χαὶ Βολε- 

ριον ον ὁ,.Θ6δ'΄9 6 ασ΄οΝ δι. Θ᾽ ΘΦ'᾽΄ Θ᾽ δ'΄ Φ' 'α. Ὁ «νὰ }»Ἐ Ζ 
Ζ4αμνόνιον τὸ καὶ Ὄκριγον ἄκρον. «1β να Ζ. 
δ. 4. Τὴς ἐφεξῆς μεσημβρινῆς πλευρᾶς περιγρα- 

φῆ; ἦἧ ὑπόκειται Βρετανικὸς ὠκεανὸς" μετὰ τὸ Ὄκρι- 
γον ἄκρον, 

Ἀενίωνος ποταμοῦ ἐκβολαί...... 
“Ταμάρου ποτ ποὺ ἐκβολαί.... 
᾿Ισάκα ποταμοῦ ἐκβολαί....... 
᾿Αλαύνου ποταμοῦ ἐεβολας. ὌΡΒΘ 
πε  πδμλ μη τειν, ρενάνο λα δεν τ ας 

Τρισαάντωνος ποταμοῦ ἐκβολαί.. 

ὙΛΟ Δ ΥΤΠΣ ΝΡ ΓΝ 

τὸ γα Ζ δ' 

«ἐξ γο΄ νβ ς᾽ 

πριν) Τῷ 

οὐχ »ὺὴ ὦ 



(Κ᾽ ν. 36. δ. Βεσνί.) ΑΙΒΙΟΝ, 89. 

Κάντιον ἄκρον « «ον ον νιν εν εν ἐἈβ νδ. 
ᾧ. 8. Τῶν ἐφεξῆς πρὸς ξω καὶ μεσημβρίαν σπλευ-- 

ρῶν περιγραφὴ, αἷς παράκειται ἐπ ἑρμανικὸς ὠκεανός 

μετὰ τὸ Ταρουεδοὺμ ἄκρον ἢ Ορκὼὰς, ὅπερ εἴρηται. 
Οὐιρουεδροὺμ ἄκρον ἐπ δ 
Οὐερουβίουμ ὄκρον..... 
λα ποταμοῦ ἐχβολαί... 
30. 9 ς λ , 

Ὁ.) υψήηλη- ---...ὉὉ- 
ῳ «οξα ποταμοῦ ἐχβολαί. 
Μ , 

. Οὕαραρ εἴσχυσις.....-. 
΄ , 

Τουασισις. εἰσχυσις. .. .. 

ἈΚελνίου ποταμοῦ. ἐκβολαί. 
᾿αἰξαλον ἄκρον ἘΣ ΤῊΣ 

Ζηούα ποταμοῦ ἐχβολαί. 
Ταούα εἴσχυσις...... 
Τ1ἴνα ποταμοῦ ἐχβολαί.. 
Δοδερία εἴσχυσις ..... 

ΟὉ 8.6. ᾿Δλαύνου ποταμοῦ ἐκβολαί 
Οὐέδρα ποταμοῦ ἐχβολαί...... 
Ως ιν ὦ σὰ 

ε ΄ τ 

Ταβραντουίκων ὃ καὶ λεγόμενος Εὐ-- 
[4 - - 

λἤενος Χολπὸς τ το τ τ τ τ 
9 ᾿ ΒΡ 

Οκέλου ἄκρον. ..«..«.««.οο 
ΞΙ - 

βου ποταμοῦ ἐκβολαΐ.... 
Ἱεταρὶς εἴσχυσις . .. « «-- 
Ταριέννου ποταμοῦ ἐκβολαί 

[4 

ἐξοχή Φ' α'. 06 Φ᾽.Θ᾽.Φ΄ .δ' Θ΄ Φ΄ ,.δὃο᾽ 6, Φ' α. 16} δ΄ [6᾽ 

Εἰδουμανίου ποταμοῦ ἐκβολαί. 
5τ’ , 

Πα τησον εἰσ υσοσπὴς- 
5. α ῖ 4 37 

μεϑ' ἣν τὸ Κάντιον ἃῦρον. -. 

. . 

. 

εὐ χζγὴη Ζ ὃ 
.ὐἀζ Ζ νη Ζ 
.νςᾶς γὴη «ζ 

οὐ κενὴ 7 

οὐ πὸ νὴ ὦ 

.ὐἈβ 2 νὴ ὅ ὅδ 
 . 7ο΄ γ}γὴη «ὦ 

οὐκ ς γη Ζ 

: 70 δ΄ ἢ-ς γὺ. 
ΣΟ 012 1 1Ξ..Ὁ 

οὐ Ζ γε γο΄ 
εὐ πα γε γ' 

τ χα ὃ, ΤῈ 10, 
ες κ ς γε 
κά νδς 
..1β νδ. 



τὸ 118. Π. ΟΑΡ,. 8. 

ὃ. 7. Οἰκοῦσι δὲ τὰ μὲν παρὰ τὴν ἀρχτικὴν πλευ- 
ρἂν ἵσὸ μὲν τὴν ὁμώνυμον χερσόνησον ᾿Τοουάνται, 
παρ οἷς εἰσὶ καὶ πόλεις αἵδε, ᾿ 

᾿“οχπόνσει βίαν ΔΝ Δ δίνης δὸς αι Θ ΞῸ7: 
τ ΕΘ ὑδον τς τ. ΦΥΤΌΝ ΕΣ ἘΣ  ὨΠ ΞΟ ΧΟΣ 

δ. 8. Ὧφ᾽ οὺς Σελγοοῦαι, παρ οἷς πόλεις, 

Κυρβανεύριγον.ς - «τινος ἀϑνῶ Ἔ χ' 
Οὔξελλον «« «ον νὐν νιν ννν κε ννν νὴ Ζ γϑ' γ' 
Κόρδα Ὑ ΚΣ ἘΑΉΘΟΝ, ἀξ ὁ δον ς ωνλε ΟΥ̓ ΤΟΣ 

10 τ τον τ ΔῈ δε τς ον 

δ. 9. Τούτων δὲ πρὸς ἀνατολὰς Δα μνόνιοι μὲν 
ἀρατικώτεροι" ἐν οἷς πόλεις, 

κου ες πα αεανν, ἐπς τ ες ἐν τος ΟΡ ΟΣ Εά 

Οὐανδούαρα ΣΎΝ Δ ΓΞ 

το ΚΠ ἀπ αμα  ἘΥ Ρ ὉΔ 0 0 
ΘΠ λυ δ γυδν ἐπ πνχείλένις δ τ ριθορς ρα ΟΝ ΟΞ Ὸ 

ἘΠ ον εν δ ἐς οἰ ἄν πο ὦ 

Οὐικτωρία ΣΧ ΩΣ 

ὃ. 10.{Γαδηνοὴ δὲ ἀρκτικώτεροι] 
90 ἸΩταδηνοὶ δὲ μεσημβρινώτεροι" ἐν οἷς πόλεις, 

ουρία ἐν ΚΡ ΡΥ ὙΠ ΞΟ 

Βρεμένιον τλεν νειν κε να σεννννκα γὴ ὦ δ. 
δ 11: 11: τὰ δὲ τοὺς 4)αμνονίους πρὸς ἀνατολὰς 

ἀρκπτικώτεροι μὲν, ἀπὸ τοῦ ᾿Επιδίου ἄκρου ὡς πρὸς 

οὅ ἀνατολὰς ᾿Επίδιοι" 

μεϑ' οὖς Κέ ἐἑρωνὲς" εἶτα ἀνατολικώτεροι Κ ρέωνες" 

εἴτα Καρνονάκαι" 

εἶτα Καρινοΐί: 

καὶ ἀνατολικώτεροι καὶ τελευταῖοι Κορναύτοι. 

8. ὃ. 12. ᾿Δπὸ δὲ τοῦ «“εμαννογνίου κόλπου μέχρι τῆς 



(" ». 37. ε4. Βετί,) 

Οὐάραρ εἰσχύσεως Καληδόνιοι" 
«ες 4 ’ 

ὃ Καληδονιος δρυμος" 

ΑΙ ΒΙΌΟΝ. 

τ΄ 2 ἐκ ᾽ 

ὧν ἀνατολικώτεροι Δεκάνταυ" 

μεϑ᾽ οὺς “οὕῦγοι" 

συνάπτοντες τοῖς Καὶ ορναυίοις, 
ι « [4 Π 

καὶ ὑπὲρ τοὺς «ούυγους Σμέρται" 

ὃ. 13. ὑπὲρ δὲ τοὺς Καληδονίους Οὐακομάγοι" 
παρ οἷς πόλεις, 

τι 
ΔΎ - 4 5 τ 

Ξ6ι ὑπερ αὔὕτους 

ἐβο  ντισθν Σ ζγοις ας ττει δ νιν ἡ δου δῆς χ 7) 9. 
΄ “πιόνας [4 

“κα με εσῦ: -ςς πτπ  Ὅν0ὉὉ -78.}0 7 

“πτερωτὸν στρατόπεδον... « « « « « ««πξ δ' νϑ γ' 
ἡοὐσεσεδντνς δον, λον θεν κότος εν τς ΣΙ ΤΣ: ς᾿ 

δ. 14. “γπὸ δὲ τούτους δυσμικώτεροι μὲν Οὐ εν ἐ- 
τ ’, 

κῶώνες, ἕν οἷς πολις, 
Ε] 2 ε 

Ορύξα.. «.....ο ον ον νον κοι σονκ 

ὃ. 15. ᾿Δνατολικώτεροι δὲ Ταιξάλο:, καὶ πάλις, 

ΕἸ ησύϊενα τς Σωιονες δου τον ς δ ἐς ΔΙ ΌΡΟ 

δ. 16. Πάλιν δ᾽ ὑπὸ μὲν τοὺς Σελγοούας, καὶ τοὺς 

᾿Ωταδηνοὺς διήκοντες ἐφ ἑκάτερα τὰ πελάγη Βροί- 
Ξι ’ 

γαντες" ἔν οἷς πόλεις, 
3. Π 

ἘΠ εξιΟ»ς ας τς οἷς 
3 ἤει. 

Ουιψνγνοουΐον . . « ««- 

ΜΚατουρακτόνιον νος 

7 Κάλατον. ς5Φοοοῦοῦο 9 

2. ’ὔ 

Ἰσουρίον . .Ψ . . .Φ . ς.εοε 

7 

“Ῥιγόδουνον ΦΟΈΡΥΝῚ 

ΑΙ δεν, ἐατὸ τα έε εις 
᾿Εν 

Πθυυαπον τ τ τος 
δ. 17. “εγίων ς νικηφόρος" 

. 

τ τ ΖΦ Τὴ ΖΦ 

ἐν εν εξ Ζ γῆ 

Καμουνλοδουνον . «« «««««.ον 

10 

ὃ»η ΚΦ δ. 15 

20 

25 

30 



τ 1.18. 11. (ΑΔΑΡ. 3. 

Πρὸς οἷς περὶ τὸν Εὐλίμενον κόλπον Παρίσοι, 
καὶ πόλις 

“Πετουσθέα ον Ὁ: Ὁ τ ρἰδρτ μονα τος ἐτος ΘΟΕ 2] Θ᾽ 
δ. 18. “Ὑπὸ δὲ τούτους καὶ τοὺς Βρίγαντας οἱ-- 

Ἐν ΄ ἀ 1 9 2. τῷ Ε Ξ , 
5 κοῦσι δυσμικώτατοι μὲν Ορδουΐκες, ἐν οἷς πόλεις, 

20 

19 ωι 

᾿ἡΖεδιθλέμιο»".. ονγάριο ς οἰξην ρει ύνλ. σεῦ ΟΞ γγ6, 
Βρανγογένιον. «εν νονονεν εν ενενοῖς γς δ΄ 
ὃ. 19. Τούτων δ᾽ ἀνατολικώτεροι Κορναύϊοι, 

ἐν οἷς πόλεις, 

ΑΘ ΟΠ Λ  τν 0 
Καὶ “εγέων κ νικηφόρος 
(ὐλοπονιο»᾽ς «γον ἐροονο ον να ὡς οἐς ϑΝδ γε. ΨΥ 

δ. 20. 31:8 οὗς Κοριταυοὶ, ἐν οἷς πάλεις, 

ΤΣ ρΨρέΕοἍΨσσσοΕοσ τ τὰ 
ΤΕΣ πε τον ΤΣ ἐν πυλῶν αι ων τη ΤΟ 

δ. 91. Εἶτα Κατυευχλανοὶ οἵ καὶ Καπελάνοι, 
ἕν οἷς πόλϑις, 

ΣΟΔΥ ΡΟΣ ἐν ννῖτα τ ννδίτιν οτος Ὁ τἴὰν ἷν ἈΞ ΕΘ  7.0᾽ 

Οὐρολάνιον ἩΡ ΠΡ ΤΠΠὺ Γ΄, 1 
11:9 οὐς ΞΡ παρ οἷς πόλις, 

Οὔεντα. ρροΕοΕέΨὥΨσΣἜ;Ἔ“ιὁ“οὁἍὁΠέ;ΠἔπσἔἘΠὁἔἘΠἐΠρσρ 

δ. 22. Καὶ ἀνατολικώτεροι παρὰ τὴν ᾿Ιάμησα 

εἰσχυσιν Τρινόαντες, ἐν οἷς πόλις 

για μουδολυνον. «ως (ιν ρων δῖνος ολμτξε 
δ. 28. Πάλιν δ᾽ “ὑπὸ τὰ εἰρημένα ἔϑνη δυσμικώ-- 

τατοι μὲν ΖΦ ἡμῆται, ἐν οἷς πόλεις αἵδε" 

ὐου εν τε λον. ες ὐωο οι ἐς δον κα ος εν ΚΘ ΕΥΕΣ 

ΜΙαρίδουνον. «««ο 6 6 τ νιν νειν νιν ν εν εν Ζ γε. 

δ. 924. Τούτων δ᾽ ἀνατολικώτεροι Σίλυρες, ἐν 

οἷς πόλις, 



ΑἸΒΙΟΝ, 13 

ΤΡ ΜΕΝ ΡΤ ἘΠ 5 γ γε. 

’ 

δ. 25. Μ1ε8᾽ οὖς Δ οβουννοὶ, καὶ πολις 

ἽΚΘΟΙΣΤΟ τς Ὁ του τέστος ἐπεισ τιϑ ἐτπθῆ γὸ ς. 

δ. 26. Εἶτα ᾿Ατρεβάτιοι, καὶ πόλις 

Καλκούα ἢ Καληούα...........{9' γὸὃ ὃ΄. 
δ. 27. Μεϑ' οὖς ἀνατολικώτατοι Καντιοι" ἐν 

οἷς πόλεις, 

ΕἼΤΟΥΝ ΟΣ τ ποι πιΣ ττοιοτος δ δ ΠΣ γὸ 
Ἴ"" γ. γο' 
ΡΟ ΠΟΥ ἐυὴ τι  οτάιτ ἀτεῖῦν τς πε ἔπ ΚΦ ΟΣ 7ὺ: 

δ. 28, Πάλιν τοῖς μὲν ᾿Ατρεβατίοις καὶ τοῖς ΚΚαν- 

τίοις ὑπόκεινται “Ρῆγνοι, καὶ πόλις, 

ἹΝοιόμαγος « «τ τονν ον ν κε νενννοἶθ δ΄ γγΚ γιβ' 
τοῖς δὲ ΖΙοβουννοῖς Βέλγαι, καὶ πόλεις, 

Ἱπ δι ξοιος τ τας εν τορος ΟἿΣ γο΄ γγ 2 
ἐλ τα Ὁ, ε χοιο ον ρα δε  Οὐΐς ἐξ τῇ γγ " 
Οὐέντα. « «τον κλλ εν σε εκ κλεσ τοι (ἢ γο γγ 

δ. ῶ9. Τούτων δ᾽ ἀπὸ δυσμῶν καὶ μὰ ἡμῤδίεις 
Ζ4ο υρότριγες" ἐν οἷς πόλις, 

ὉΠ Οὐ ΟΝ: δι ει Ἐ Τρν ἀρίον οτδν Ρη 6. Ί6᾽, 
δ. 30. Π7ε8᾽ οὺς δυσμικώτατοι Ζουμνόνιο ι" ἐν 

οἷς πόλεις, 

Ὁ) ολη Ὑορὰς, ἐδ δρρῖδι βὺς Ασα, δ᾽ ἐδ ΙΧ)" 
(Ξε Πρ Ν ἐρεαῦν, δΑν δ ο ΘΕ ΜΘ τ δε γβ Ζ δ᾽ 
θη. 3: ΤΑΛ ΡΝ, ἀρ ΘΘΘΜΟ Στ νβ δ΄ 
ΣΎΝ ΡΠ ΡΣ ΣΟ ΩΝ 
“Δεγίων δευτέρα σεβαστή..ι2 ΖΦ υβ διβ. 
ὃ. 51. νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Αλουίωνος, κατὰ 

μὲν τὴν ̓ Ορκάδα ἄκραν 

ΤΟ τέιο νῆσος δον τ ειο πον εν ον κολβι ΘΙ ΉΔΕῚ τὔδι 



14 [1Β11. ΓΑΡ. 3. ά. ( ν. 88. εα, Βετσῖ,) 

Ἄγ Ηλ. Ῥῆσαο: το πα θα ξα. 
( “Ὑπὲρ ἣν αἵ Ὀρκάδες, περὶ τριάκοντα τὸν ἄρι- 
ϑμὸν, ὧν τὸ μεταξὺ ἐ ἐπέχει μοίρας. 9. κ.3} 76. 

ὃ. 32. Καὶ ξτι ὑπὲρ αὐτὰς ἢ Θούλη, ἧς τὰ μὲν 
δυσμικώτατα ἐπέχει μοίρας... χϑ' ἔγ 
τὰ δὲ ἀνατολικώτατα ..........λὰ γό ἔγ 

οι 

τοῦ δὲ αὐκτικώτατα « «... «.οςς «ἢ... ξγὸ 
σὰ ἰδὲ νοτιώτατα, «...«- ««τοονπτἢ γ ξβ γό 

τὰ δὲ μεταξύ «««««ὐνννννν. ἢ τ ἐγ. 
10 δ. 88. Κατὰ δὲ τοὺς Τρινόαντας νῆσοί εἶσιν αἷδε, 

Τολιάπις. «««ὐν νον νειν ν εν εν Ἀγ γὸὃ γ' 

ἹΚώουννος νῆσος .«...«««.οννχὸ γὺ 4’ 
τ᾿ νον - , - 3 -Ξ 4 

ὑπὸ δὲ τὸν Μέγαν λιμένα νῆσος Ουηκτὶς, ἧς τὸ 

μέσον ἐπέχει μοίρας « «. «Ὁ νον ν οὐϑ'γ γβγ. 

15 Κεφ. δ΄. 

“σπανίας Βαιτικῆς ϑέσις. 

[Εὐρώπης πίναξ β'.] 

δ. 1. Τῆς Ἱσπανίας, κατὰ δὲ Ἕλληνας ᾿Ιβηρίας, 

τρεῖς εἰσιν ἐπαρχίαι, Βαιτικὴ καὶ Δουσιτανία καὶ Ταῤ- 
20 ῥακωνησία. δ. 2. Καὶ τῆς μὲν Βαιτικῆς ἢ πρὸς 

δυ σμὰς καὶ ἄρκτους πλευρὰ ἀφορίζεται τῇ τε. Δου- 
σιτανέᾳ καὶ τῆς Ταῤῥακωνησίας μέρει" ἧς πλευρὰς ἢ 
σπιεριγραφὴ ἔχει οὕτως" 

ι 3 31 - ἐ 

δ. 8. Τὸ ἀνατολικώτερον στόμα ᾿ἴνα τοῦ ποτα- 
Ὁ μοῦ ϑυθ. δ᾽. ο,; τ τα Ὁ. δ᾽΄.1280. ᾽ ον Ὁ τυ λοϊ δια ῖσ, '’ 6.21.6 ὃ γ ἢ δ ὥ 

ἢ πρὸς ἀνατολὰ ἃς τοῦ ποταμοῦ 

ἐπι στ θἢ ἧς Ἐν. ν ν εελνς τος ογολίθς ἀκ 



ΗΙΝΡΑΝΙΑ ΒΑΒΤΙΟΑ. “Ὁ 

τὸ πρὸς τῷ πέρατι τῆς «Πουσιτανίας τοῦ ποταμοῦ 

πὸ στο 1ϑ 

καὶ ἡ ἐντεῦϑεν γραμμὴ γφαφομένη παρὰ τὴν 

Ταρῥακωνησίαν ὡς ἐπὶ τὸ Βαλὴ μαρικὸν πέλαγος πέ- 

ρας ἔχουσα 8, ,.δ6 4 Φ' ὁ, Θ.. .Ο'΄ δ΄ Θ. Θ᾽. Φ.,6: δ' 6) ΘΟ, 6, ὦ ιβ λξ δ΄ 

αἵ δὲ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἐπέ- 
χουσι μοίρας. -« «οὐ νν ον οὐδ μι. 

δ.4. Ἡ δὲ πρὸς με σημβρίαν πλευρὰ τῆς Βαιτι- 
κῆς περιορίξεται τῷ μὲν ὠκεανῷ κατὰ τὴν ἐχτὸς ϑά- 

λασσαν καὶ τὸν Ἡράκλειον πορϑμὸν, τῷ δὲ ̓1βηρικῷ 
ἵ, " « ΝΥ τ - 

πελάγει κατὰ τὴν ἐντὸς ϑάλασσαν" καὶ ταύτης δὲ τῆς 

πλευρᾶς ἢ περιγραφὴ ἔχει οὕτως " 
ι ᾿ ““ ΄᾽ -.) ι ᾽ - 

δ. ὅ. μετὰ τὰς τοῦ ἄνα ποταμοῦ ἐκβολὰς ἐν τῇ 
4 ΠΣ 

ἐχτὸς ϑαλάσση Τουρδητανῶν, 
2) ᾽ὔ, ’ ; 

Ονοβὰ ΑΑἰστουάρια .........«.δ γο λξ γ 
Ὁ « 2 ᾿Ὶ 

Βαίτιος ποταμοῦ τὸ αἀνατολίκον 
- , Ὡ 

ΑΒ Ὁ ΚΎΎΓ  Ή7 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ρος ἐλονς ιβ ληὴ Φ 
ἢ κατὰ ᾿ἄσταν εἴσχυσις. ... «ὡς ἃς 4 δ' 
“που δ διϑα δεῖν αὐοο ες ἀϑιων ίς ἧς 42γ1] 

Μενεσϑέως λιμήν ΕΣ ΑΤΉΡ ὙΛΌΡΟΤ ΠΣ ἷς γ΄ 

τὸ ἀκρωτήριον, ἀφ᾿ οὗ ὃ πορϑιμὸς, 
ἐν ᾧ ναὸς Ἥρας --««..ὐ.8 ΖΦ δ΄ ἧς 

Βαίλωνος ποταμοῦ ἐκβολαΐ....ς δ΄ }Ὲ .Ε: 

ΤΣ απ ΠΣ ΥΥ ΣΣΞ γο΄. 

δ. θ. Βαστούλων τῶν καλουμένων Ποινῶν 
Μενραλία. ««ὐννν εν ενενενς ὦ ἃς ΖΦ 
ἘΠ δ Υπ Εδεν ας Ὁ 5. Ἐν τὶ οι δ. το τυ τινος δ 
Ἐποσἤαοῖεν τἃ ν  κν τς τονεκο δ. δά ει 
ΤΈΣΣ ἘΠΕ Ὁ ἘΥο ΡΥ ΠΕΣ ΝΥ Ξ 

1ο 

15 

20 

86 



τθ ΠῚΒ. 1. ΟΑΡ. 4. (1 ρ.80. εἃ. Βοτῖ,) 

Καλπη ὄρος καὶ στήλη τῆς ἐντὸς 
ϑαλάσσης ἘΦ ΈΣΟΣ ἐξ οιι ΠΟΙ 

δ. 7. Ἐν δὲ τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει 
Βαρβησόλα ποταμοῦ ἐχβολαί...ζ γο΄ ἧἂς γο΄ 

5 ἜΣ ΠΑ ΝΑ ὁ ες ΓΤ ἃς ιβ΄ 
Σαδούκα ποταμοῦ ἐκβολαί ....ἢ ΖΦ ἃἢξ 
Τά τι τς τς δὲ αν μὲ κι κτολοο ον ΘΠ ΘΕ. ΘΙ ΟΨΕΣ 
συ πρανατς καλοῦν ον δ αδσι δ} ὙΧῸῚ ΣΟΙ 
ΡΣ ΈΞυν δ τούοις ἶσος ΤΑρἢ χρΣ κΘ ΙΖ ΘΠ Ο 

τὸ (πη  μβεῖνο, δες, τῶ ἢ ϑθδ 

Ὁ μωρ χυλλοωδοῤβορθι ΖΦ γ' ἀξ ιβ' 

Ἄβδαρα εν θῖν ΠΗ πα νυ δίοΝ εὐ δ τ 
Πύρτος μάγνος (Ὶ μέγας ΤῊΝ ια Σὰ (1: ρ΄ 
Χαριδήμου ἀκρωτήριον. «««οος Ὑποὺ-ς 

15 δ. 8. Τὸ δὲ ᾿λόξτον τῆς ἐπαρχίας καὶ πρὸς ἀνα- 
τολὰς χειμερινὰς ἀφορίζεται παρὰ τὸ μον 

πέλαγ ος, τῇ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ἀκρωτηρίου γραμμῇ 
μέχρι τοῦ ἐκτεϑειμένου πέρατος " ἐφ᾽ ἧς 
τ τ τὸ, τ 

50 ὃ. 9. Κατέχουσι δὲ τὴν μὲν ἀπὸ ηενραλίας μέχρι 
Βαρείας πόλεως. παράλιον οἵ δἰρημένοι Βαστοῦλ οἱ" 

δ. 10. τὴν δὲ ὑπὲρ τούτους μεσόγειον καὺ πρὸς τῇ 
Ταῤῥακωνησίᾳ Τουρδοῦλοι, ἐν οἷς μεσόγειοι πό- 
λεις αἷδε" 

ἀν Ὁ ΡΈΣ ρα, πος ΚΝ ΚΟ. 

πλούο οὐ ΘΟ ΝΟ σοδὲ 1 ΘΠ ἢ γο 

Οὐώγια.....-. ἐπι τον τ  ττς 1) 4 
αλπουρνίανα ... «««-- ρος ὦ ΔΉ ὩΣ 
κού, ρον ὁ ΠΉΡο τε ς ἡ δα δ Γυσων Ὄπ ἢ, Ὁ 

ὃ. ΡΟΝ: τς τὐνλδν πᾶς το Ὲ Ἐπ πον “ἢ ὦ 



ΗΙΒΡΑΝΙΑ ΒΑΒΤΙΟΑ. 

δ. 11. Κορδύβη [μητρόπολις]... ... ὃ 
ὉΟΛΕΟΩΝ ἘΥ ΡΥ λτας ἀρ θηςτο δες 

τ ον ΝΣ Ὁ ΑΞ τ δι ἐν τὰ ἑ 
τραπέντες δον ΟΜΝ λον ἐσένα ῇ 
ΓἼ), το να τ ΕΙΣ ἐουλ ΞΕΣ Ἐρλοο οτος ῇ 
ΠΟ μΕ. πποέο΄ιὍοοὃο}8ὕ.ὕ π ἷὔἷ΄- ἤ 

υλύβω να ιν δ ὰς τὸς ΔΩ: ῇ 
ΤΑΥΡΣΙΙΣ ἘΘΕ Ν ἢ 
Σάλαρα ἢ ΡΣ κε τυ Δλαν ΔΎ Ν Ἔ 

ΘΟ δε ππν ρας ἡρθ Σοβν τλοϑις, ξ 

ΡΠ ΕΗ δ, ἀξ ξεν πμηθ ας δίων Ξ 
ὙΔΡ Π ΕΣ ΡΝ ΝΜ ΚΣ ΤΕΥ ΑΝ Ξ 
᾿λίτουλα μεγάλη ..«««νὐν ον ϑ 
ἘΣ ἘΝ οι. πεν δ Ἐν τυ κου ατα  ἐον δν πος ΓΣ 

ΟΝ Φ 

ὝΕΣ ΑΔΕ ΡΣ ΤΕΕ ΡΝ Γ 
ΠΈΠΈΕ Ποπτοϑις τ ΠΣ ἐς πο λοις Ὧν 

αληποὺ οἰτιο τύ. ὐδιξεςξιι ον 2 

ἘΠ πΙ τοκ .. - τ τι οἰ ἀντι Ὁ τ 3. 3 “τος: Ω 

ΡΟΣ ΕΟ ΘΕΒ ΕΟ ΡΙΥ ΟΣ Τ ἢ 

ΡΣ ΝΕ ΟΡ ΤΠ δ 

ΠΝ ΑΡΑΜΙΣ  ΕΣ ΠΥ Ἐν τχ 

ἣ 
Ζ 

τειν ’ 

ἀξ 7γ0. 

ὃ. 12. Τὴν δὲ ἔτι ἐνδοτέρω καὶ παρὰ τὴν Δου- 
τ ,ὔ 

σιτανίαν Τουρδητανοί:" ἐν οἷς πόλεις, 
ΡΣ ΘΕ συ ΣΣΝ Ὁ ΝΟΝΝ ὃ γ΄ 

ΕψυΨΕψΨΠΨσνσἔἘΕοΠἔνσ;-..---.- ὃ γο΄ 
2 -- 

Πρ. ϑς ἘΡΕ ας ΕΟ ΟΣ ΤΟ ΈΎΗΝΝ ΤΣ ΥΩ 8 
- ’ στ ’ 

Καιρίανα . «««...6 6 Ὑοϑ ον κεν δέ: 

Ούριον τὰς Ἀπρν, τς ἘΡΕΨΗΕ ΤΠ ΠΕ 8 γο΄ 

ΠΑ ΟΣ περ α χϑος τήρστος δῆμος ἘΞ 

η 
χς δ᾽ 
ἀξ δι 

λη γ᾽ 
λη γ 

λη 

20 



[ 

:ο 

18 

τὸ [,18. 11- σλΑΡ. 4. 

Σέειδα «τε σα ξ 
ἹΠτοῦΣΝΙ. τυ τι τὰ δεῖενο ε 
Σολάοι ἂν Χ ΩΣ ἘΦ ΣΎ ΔῚΣ 8 

βθισυθεο. τ Έ ΣΎ: ΟΣ, Ἑ 
Οὐγια ἐπ ἘΦ τ τα Αλ α θὴ τὰ ξ 

ἘΠ ΕΟ Δ πὰ ΠΝ Ὁ ΠΤ ἐπε λει ς 

ἸΚ στ κα τίνει. ἐν τεὴν τ τὰς Ξ 
Π δελιν τ Ὁ ΣΡ ἀν ς Θὰ, Δ δ να ς 

δι. 19 σεαλικας τὴς ττ λον πην ἢ ξ 
ἩΠσξιλουὰ «του ονα νος ς 

ΣΟ ΑΔ οΝ ΚΡ ν τ δτ ξ 

Κάρισσα Ἀν τς ποτε εκ λτθϑο τέτοιον ς 

Κα δουθα ας τ ν Ή εν. τς Ξ 

ΤΟ ΘυλΟῦΝ ὁ ὐδτνΤ νἀ ον ΣΟ δ ἊΣ ξ 

ΣΟ ΙΔ) ο 9.6 ὁ 5 οὐ οσιαο Ὁ ος ς 

ὙΠ σιμδονν ἈΚ σος Ε ΠΝ Ξ 

ΤΙ πο πον ΠΑ ἈΘ  ΟΡΡΩΣ ζ 
ΚΟ τ ον ππρπροὁΠπσἔΠΕορσσἔσἔοΠοΠξΠ [ἘΠ ξ 
“Ῥγινα ἃ ὀρ ο που οἰ οίο το ονεμο Ὁ ΘτΟ ἕ 

ΠΟΥ ΣΟΌΣ αν τυ ΠΣ ῇ 
[7 0 9017, 2. ΣΥΝ ΝΈΕΣ: δ 

ἜΣ το ήτο τε ΠΣ ΕΣΈΝ ξ 

“Μαϊΐπα (ἢ Ιλλίποὺ μεγάλη... ζ 

δ. 14. Ἵσπαλις (μητρόπολις) - .- «. ξ 

ΠΟΥ ΠΟΛ ἘΣ δΉμΣς λ κολον πνοδοης ἢ 
ὐαληκουλνοῆς ὙΦ ῸΣ τς ΞΈ ΣΟ, οὐ δ 

το, οτος ξ 

Οὐ οορρρφψρτππΠ ξ 
Ῥασε πῶ δε, δι λο ε νἀ ΥρΣ 

ΤΑΙ  θ Δ Ὁ απ κ ας ΡΟ τς ῆ 

τ θμ ἐδ ον ἢ 

(ἢ ν. 40. εα. Βονί λ 

Ζ 

ΣΟ ΣῚ ὉΘοΠ’ΠΕ ΟῚ τ] τῷ} 2590] ΞΊΞῚ δὲ δὲ ἐπὶ ἧς δὲ ὃ 

Ψ 

ποσὸς ἐς δὲ ξον τλδ τος 

ςὡ, Φ 

Ἱ 1... 
"ὦ ἀοὸ 

Φ9} Φὸῦ Ὁ. στστσστι 

1 591 ὉῸῚ] 

Ὶ 
ζγ ὗτο ὧ-ς ὧς 

- Ξ’Ὸὺς 

ΞῚ κὸῷ Ξι Ξ͵ πὶ ΞΞῚ] -ἰ ᾿Ξ 
δος ὡς δὴ ὃ δ Ἑ τ πο 



ΗΙΞΡ. ΠΠΞΙΤΑΝΊΙΑ. το 

σε πππν  δον ὐλισιζουυξι ἐγδῃ Ζιβ΄ ἴη γ᾽ ιβ' 
ΘΕΟΙ͂Σ ᾿ϑορ τ οδ μοέδς ὡς νοι κτουεουβη πος ΠῚ 

ΟΣ εν με 1} 

δ. 15. Βαιτικῶν Κελτικῶν πόλεις αἵδε, 
ΣΡ Ου ΣΗ͂Σ, βολὰς τ ει πο του δοκῇ 
“που δύέδς εὐ ον τ εν αει λ τὸ τἰθοιζδκὶ ΠΕ ΕΣ 
ΟΥ̓ ΤΣ ΑΡΕ ἘΦ ὅν ὁ ΞΑ ΔουΣ ΕΝ ζη γο΄ 
ΤΠ ΡΣ τεὴν μνεόος κιλιυτ ο  ηνΣ 

Θύαμα...«.ὐὐνννεν κεν κεν νθ δ΄ 1η γ ιβ΄. 

Ὄρη δὲ ὀνομάζεται τῆς αιτικῆς τό ΤΕ ἹΜαριανὸν, 

οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας. ..ς γ. ἂξ γο 
καὶ τὸ καλούμενον ᾿Ιλλίπουλα, ὃ 

ἐπέχει μδίθαξις Σόρ τ εξ δ να ΠΗ: 
δ. 16. Καὶ παράκειται γῆσος ἐν τῇ ἐκτὸς ϑα- 

λάσσῃ, καὶ πόλις ἐν αὐτῇ 
ΠΕ ει ΘΩΣ ἀν σε οςς σῦοςς ΞΕΟΘΗ ΔΕ ΦΥΜΙΜΕΣ 

Κεφ. ε΄. 

“σπανίας Δουσιτανίας ϑέσις. 
[Εὐρώπης πέναξ ἐπὶ 

δ, Τῆς δὲ ,Ἰουσιτανίας ἢ μὲν γοτιωτέρα 
πλευρὰ, κοινὴ οὖσα πρὸς τὴν Βαιτικὴν βορείαν 
πλευρὰν, εἴρηται" δ: 2: ἢ δ᾽ ἀπ ἄρκτων πλευρὰ, 
συνῆπται τῇ Τὶ αθῥακωνησίᾳ παρὰ τὸ δυσμικὸν μέρος 

τοῦ “ωρίου ποταμοῦ" οὗ αἵ μὲν ἐκβολαὶ εἰς τὴν ἐκ- 
τὸς ϑάλασσαν φέρουσι, καὶ ἐπέ- 

χουσι μοίρας .«-« «οὐ νεννενν δ γ΄ μα, 2γ.. 
τὸ δὲ πρὸς τῷ πέρατι τῆς “Δουσιτανίας τοῦ πο- 

ταμοῦ μέρος. ««.ὐν νειν σνννεννθ' ς΄ μα γ 

αἵ δὲ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ..... «1β γο’ μβ γο΄. 

10 
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80 Ι, ΓΒΕ 11. σΑΡ. Ἐν [( Ρ. 41. οἁ. Βευὶ,) 

[1 Φ- ι 3 ι 5 - « Ἂ τ ᾿ 

δ... ἢ δὲ ἀπὸ ανατολῶν πλευρὰ καὶ αὐτὴ μὲν 
Ὡω τω 2 ς ΄, ᾿ 

συνῆπται τῇ Ταρδακωνγησίᾳ᾽ ἐπιζευγγύει δὲ τὰ εἰρη- 
᾿ ’ - ᾿ - - 

μένα πέρατα πρὸς τὲ τῷ Αἴνᾳ ποταμῷ καὶ τῷ Ζίωρίᾳ 
ΓΟ ς . 2 ι ῳ ι ΝΥ , 

ποταμῷ. ὃ. 8. Η δὲ ἀπὸ δυσμῶν πλευρὰ καὶ παρὰ 
Α 9 τ Ἷ « ι 3 ὉΥ 

τὸν δυτικὸν ὠχεαγὸν ἔχει οὕτως" μετὰ τὰς τοῦ ἄνα 
-᾽ » κ 

ποταμοῦ ἐκβολὰς, 
[4 

Τουρδητανῶν πόλεις" 
Δ ΨἝΨΨΕοιοὁἜΑ 5 1.2} 
σπου Ἐς τι ονις το ιν γ' ἀξ 
Ἱερὸν ἀχρωτήριον. .«.«««.....βα ΖΦ λὴ δ 
τ  ἐτοῦδε ποταμοῦ ἐχβολαί.. .ε 19 
Σ νλοπείχ. . «ὁ αδ το μια ὀονύβι ἶθον γρλδ ζην ἐΠς 
κι βοιξι «5: ον νον φος οὐδε ἐβε μδ: 

δ. ἅ. Πουσιταγὼν πόλεις 
Βαρβάριον ἄκρον .....««....«.ὃ 2 δ΄ 19. Ζ δ' 
ἡρλι σξίπον εἴτα ὁ τ νονος ον ν ον δι κε ΗΝ ΜΑΜΟΝ 
Τάγου ποταμοῦ ξηρολαΐ κῆτος 8. ἀν μος 
τὸ μέχρι τῆς Ταῤῥακωνησίας αὖ- 

τοῦ μέρος «« «τον ν νιν νενυ ϑ' μ ς΄ 

αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ .. «.«.«««1ὦ γο΄ μ 4 δ᾽ 
Σελήνης ρος ἄκρον «.««... «8 μ γο΄ 
(Ὁ Μόνδα ποταμοῦ ἐκβολαὶ... ς μγ' 
Οὐάκου ποταμοῦ ἐκβολιχεν," τ νυ ρθι, Δα 
μεϑ᾽ ἃς αἵ τοῦ «Μωρίου ποταμοῦ 

ἐκβολοί ««« αὐ ὐν νον εν εν ενν ἐδ τ μα ἄγ. 
δ. ὅ. Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν περὶ τὸ “Ιερὸν ἀχρω- 

τήριον 
Τουρδητανοί: 
2 τξ εἰον Ὡ , ; ΄ 
ἐν οἷς αἵ ἔν τῇ «Δουσιτανίῃ πολεις μεσογειοι, 

ἘΝ 25. ᾶθο ἴῃ 1, αὖ, ᾿πύρ. Ἔχοὶρίπῃηξ: Εοηΐοβ ἔπινι! 11,30.41.50 



ΗΙΞΡ. ΠΟΒΙΤΑΝΙΑ,. 81 
ΠΕ Ἰυλίν Σ ὐλντ σαν τὰ πος Ἢ γ 19 

᾿Ιουλία ΜΜυρτιλίς ..... ἘΘ  ΡΠδ Εἰ δι ἡπν ὃ 
δ. 6. Τὰ δ᾽ ἐνδοτέρω τούτων Κελτικοί" 

ἐν οἷς αἵ ἐν τῇ “ουσιτανίᾳ πόλεις, 
ὙΜΉΝ Ἀ ἘΣ δ. ἀδ', ἀκοῦδ᾽ 
ΤΙ ΟΣ δὶς ὩΣ ον ΡῈ τος  αδο δος 8 γ΄ μ 

ἘΩΡ ΟΛ ΟΣ ἢ ΤΣ δ ιεις ἐπυος ς μ 

ΤΠ ΠΣ ΔΑ ΩΝ ΒΑΡΕΒΘΘ ΡΟΣ ΡΟΝ δ. Χ 0795 δ΄ 
ΕἼΣ ΘΠ ΤΣ, Ξε ρος μυβννα Ε.- γο 19 
ΘΕ Ὁ ς, ἄς τ ἦϑ5γο 
ἐπ 2 Πα ΛΕΥΙΟ ΘΝ ςν οτς Σὰ δ χα θλς .8. γο 15 γ 
ἘΡΠΠ Θὲ ΔΕΌΧΚΘΙ Σ... τος ςςν ονΐος ΤᾺ 
ΕἸ ΟΣ ; το ἘΣ ΟΝ εἰς υλῶαβ': 

δ. 7. Τὰ δὲ ὑπὲρ τούτους “ουσιτανοί" 
ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι, : 

ΕΑΝ ΡΘΕ ΜΕ ἘΠ ἜΡΕΕῚ δ. Φ7 μα Ζδ' 

ἬΕΙ ἘΟΘΘΟΣ ἮΝ, τ Υ ΗΝ 8 γο μὰ Ζ 

ἘΞ ΈΜΓΩΈ ἡ τ τνϑν ὐδερ ἐὰν ΝΣ πλδ ς μα γ΄ 

ΜΔ ΧΟ ὩΟ. αν νον τ δ τ τος ς Φ μα δ΄ 

ὙΠΟ ΘΟ ΕΝ ς γο΄ μὰ Φ 

Ὁ "ἘΠ 6101. 5. τὸς, ἀπ νυ ξ. δύ... ομαριβ΄ 

ΑΘ. ταβο Ἢ τς ΕΥΕΕῚ ἸΕΝΝ ς γο μα ιβ΄ 

92 ΟΣ ΑΘ ΤῊΣ ΤΟΣΉΝΔΕ Σ᾽ χφι μάνὰνς 
Δ ΙΔ Δ ΑΘ ΥΣ σον ΣΦ ΒΝ δ νμοναο 
ΠΟ ΠΟΥ ΩΣ ἐπ τι ἀντ ΔΝ Ἄς Σ δ: θυ εις 
“Σκαλαβίσ(ιος) κολωνία - - - - «. ς μα 
ΤΑ ΉΒΕΥΞ ΤΣ ΕἸΡΕ ΨΕ Δ ΠΣ ἘΣ εὐ γ,. δ᾽ 

ΤΡ ΠΟ ΕΥΦΕΓ ΞΕ ἘΕ σὰ ον ἘΈΠΤΟν δ, θ ΑΔῈΣ 
Ἄλον πε ζηραις εὐρλμειο, μυρρόνούδὴς Ἐξης δι αν ἢ ὅδ᾽ 
ἹΡουστίχανα . ....«-. τ θῖν: Φ μ Ζ 

ς΄ 

ΡΤΊΟΙ. ΘΕΟΒΘΒ. 1. Ε 
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82 ΠῚΒ. Η. ΟΑΡ. ὅδ. 

δ. 8. “Μενδηπουλία ἢ Μενδικουληία.ς Ζγ' αὶ δ' 
κα θεν «τις θυ ον ὑκ Ὁ ἐβ αν ῆΣ εἰ 7ο ἃ 
Τούρμογ δυο ΠΟΘ ΒΌΘΡΟΝ ῃ μ ὃ 
Βουρῤδοναν, κ ἸΣΜΑῚΣ ἘΔΒΕΟΩΝ δε 

ζολιχομθνον δες κως ἐπε θς τὴν ΕΣ ΨΝΝ 
Ξλλ ΣΟ εν δι κ ἐκτύπα πσὸς δ’ ΣΟ ΤΟ 
μμαία ἀν παν α τν ε πο Αι δνὰ Σ 19 γ 

ὙΠ Πυθα ἐν. Ἔκ κμελενὰν Ξ 19. ιβ΄ 

Ἰγῶρβα Καισάρεια... « «νος ξ΄ 2.7, 19 “γιβ' 

ΡΠ θεν ς Ἧολονι ἡεπο λεῖον λον το τς ξ- Ὸ 9 76 

«Αὐγούστα ᾿Ημερίτα «« «νος εν μάρθλν, οὐ γῖιι 
Εὐανδρία τονε ον πεν ἡ Ὑ δὲ πὴ δ γ΄ 19. δ΄ 

ΠΕΡ πα. Ὁ Ἔλα ἘΣ ἘΠΕ ΠΕ ΕΣ ξ γο΄ 19 ιβ΄ 

Καικιλία Γεμέλλινον ἢ Μετέλλναηἡ Φ 189 2 
Κσππα σον εεοοιίοώ τος ον θα ῇ “ο΄ ΜΠ ε΄. 

δ. 9. ᾿ἀνατολικώτατοι δὲ Οὐέττονες" 
ἐν οἷς πόλεις, 

«Ααγκία ᾿Οππιδόάνα. «««««οὐον ἢ ΖΦ ᾿μαγο 
ἀζοεεαιοβουχο τς τον ιν τ τος ῇ μα Ζ 
ΕΣ λον ΕΣ ον δε τ λον ον καὶ τὰ ῃ ἔγμ μὰ γ 

Αὐγουστόβριγα πριν ΕΝ ΠΝ ῆ μα δ΄ 
Πρ χελον Οὐκ βεοες ν τες ὠξσς: ἡ γ᾽ μὰ ὃ 
ζοῦν δ ἐθθιθος εὐ ὁ ἐτειε εξ  Ονωω ὦ: 
ἹΜανλίανα. . ... ἘΥΟΉΔΡῚ ἀπὸ ἡ η γΥ μὰ 
Ἴ Ρ θΟΣΣ ΠπΠ|Π ΠΡ ον ἤΥΉ ΣΟ. 

“εὐ ουκα ςδττος δὲ ΘΑ Δ ΟΝ ἢ γο μ γο 
ἜΌ ΣΝ σας ΤΣ Ὁ γύσυ τ ΦΧ ή 2) μ γι 
ψίσ ον ΟΝ ΟΝ 5. οἰ εν τς τ τας ἢ πη. 
δ. 10. Ἰγῆσος δὲ τῇ «Δουσιτανίᾳ παράκειται 

᾿Δονδοβρίδν,. ὁ τον ρπα τὰ τόρ μα 



( ». 45. εἄ. Βοῖ) ΗΙΒΡ. ΤΑΒΒΑΘΟΝ. 

(Ὁ Κεφ. ς. 
ς ’, ἍΩ , Ἰσπανίας Ταῤρῥαχωνησίας ϑέσις. 

[Εὐρώπης πίναξ β 

89 

ἐν ι ᾽ς ΄ ε " . 

δ. 1. Τῆς δὲ Ἰπρουπωνησιαβ ῇ μὲν δυσμικῆ 
Ἃ 27 ΟΙ 

πλευρὰ καὶ παρὰ τὸν δυτικὸν ὠκδαγοὸν ἔχει ουτως " 
᾿ « 

μετὰ τὰς τοῦ ΖΔωρίου ἐμβολὰς, 
Καλλαϊκῶν Βραικαρίων" 

Ε -.) ᾿ 55: “νου ποταμοῦ ἐχβολαί... .... «8 
3᾽ 27 

“ἄνυαρον ἀἴρον. - --«...οο 08 

᾿ Ἰγήβιος ποταμοῦ ἐκβολαί .... .Ἔ 
«Διμίου ποταμοῦ ἐχβολαί..... .8 
ἹΜινίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ .... 
αἷ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ..... . «τὰ 
δ. 2. Καλλαϊκῶν «“ουκηνσίω 

᾿Ορούϊον ἄκρον πστ΄ -- 

Οὐία ποταμοῦ ἐκβολαΐ .......8 
΄ - γ τ 

Ταμάρα ποταμοῦ ἐχβολαΐ... .. .8 
39 - ᾽ν ι - 

«ἀρταβρῶν (λίμνη ἢ) λιμὴν «΄.«ς «8 
τσ ἀκρωτήριον εκ κκ σι κν ν᾿ 8 

βω 

“ 

γο΄ 
«“ 

7 
«“Φ 

γ»" 

Ζ 

με ς΄. 
ὃ. 8. Ἧ δὲ ἀρκτικὴ πλευρὰ, ἡ ἧς ὑπέρχειται ὠχεα- 5 

γὺς ὃ καλούμενος Καντάβριος ὃ περιγράφεται οὕτως" 

μετὰ τὸ Ἰγέριον ἀκρωτήριον 

Σηστίου Βωμοὶ ἄκρον ...- «- «-«Ἑ 

τ ΑΞ ποταμοῦ ἐχβολαΐ. ....ος 
τὸ ἐφεξῆς ἄχρον. ΜῊ ΤΑ ἜΧΗΙ Ξ 

ὃ. 4, Καλλαϊκῶν τῶν Δουκην σίων" 
ἐν τῷ Μεγάλῳ λιμένι 
ἘΣ ΤῊΝ Βριγάντιον 5 ἘΚ ρος Ὁ 

γο' 
δ᾽ 
Ζ 

δ΄ 
Ε2 

ἘΞ 

(οἱ 
με 

μξ 
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118. Π.- ΟΑΡ. 6. 

“Παπατία Κώρου ἄκρον, τὸ καὶ 

Τρίλευκον « «««- ΠΑ ΕΣ τον ἢ 
ἹΜεάρου ποταμοῦ βολεῖ ξεν τὰς ΤΥ νΣ 
ἹΝαβίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ ..... ΐ 
ΙΝαουιλλοουίωνος ποταμοῦ ἐκχ- 

βολαΐδος (ὦ, τοι οί ει ες Ὁ αν 
δ. ὅ. Παισικῶν" 

Φλαούιον ᾿Δουία. -. «-««««.« τα 

Ἰγαίλου ποταμοῦ ἐχβολαΐ...... ιβ 
δ. θΘ. Κανταβρῶν'" 

ἀν σ αουξεσία τς ως ςχοος Ρ 

(ΙΝοιγαουκχεσίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ ἐγ 
δ. 7. Αὐτριγόνων' 

Ἱγερούα ποταμοῦ ἐκβολαΐ . . «. οἵ 
Ὡρλαουιόβριχοι.... «ὁ. οὐ. Ὁ φννοτοεὐνδε 

ὃ. 8. Καριστῶν" 
ΖΔηούα ποταμοῦ ἐχβολαΐ....... 7 

δ. 9. Θὐαρδουλῶν' 
Ἢ ΡΟΟΕΣΥ, πο πον μὴν τὺ 
(Μεηλάκου ποταμοῦ ἐχβολαΐ.. «. ι8 

δ. 10. Οὐασκόνων" 

Οἰασσὼ πόλις... ὙΠ Ὁ ΟΕ οἰ 

Οἰασσὼ ἄκρον Πυρήνης . - « « « «18 

; 

[4 

με 2γ΄. 

δ. 12. Ἢ δὲ πρὸς ϑερινὰς ἀνατολὰς πλευρὰ δρέ- 
25 ζεται τῇ Πυρήνῃ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ἀκρωτηρίου μέχρι 

τῆς ἐπὶ τὴν καϑ' ἡμᾶς ϑάλασσαν ἀκρωρείας" καϑ' ἢν 

ἵδουται 

ἱερὸν ᾿ἀφροδίτης, οὗ ϑέσις. ἐν ρρϑεν χορ θ.χ, 
Κυρτοῦται δὲ πως τὸ ρος ὡς ἐπὶ τὴν σπανίαν, 



( ν. 43. εἁ. Βετ.) ΗΙᾺΡ, ΤΑΒΒΑΟΘΟΝ. 85 

ὥστε τὸ μεταξὺ τῆς χυρτότητος πρὸς τῇ Ταῦρ- 
ῥακωνησίᾳ ἐπέχει μοίρας τλυτὴ  δς μγ. 

δ. 13. Τῶν δὲ λοιπῶν τῆς Ταῤῥακωνησίας πλευ- 

ρῶν αἵ μὲν παρά τε τὴν Δουσιτανίαν καὶ τὴν Βαιτι- 
κἢν εἴρηνται" (ἢ) ἡ δὲ λοιπὴ καὶ παρὰ τὸ Βαλλιαρι- 
χὸν πέλαγος, τετραμμένη δὲ πρὸς χειμερινὰς ἀνατολὰς 

περιγραφὴν ἔχει τοιαύτην" μετὰ τὸ πρὸς τῇ ἐμαῦσα, 
πέρας, [ὃ ἦν}. «αν ν νιν εν νννννν εἱβ ἀξ ὃ 

δ. 14, Βαστιτανῶν παράλιος" 
Οὐ ον ενμο εθνν μὴ λζ γ᾽ 

Κοντεστανῶν παράλιος" 
“Δουκέντοι Δούκεντον .....- -- 8. ϑδννας, ἐν 
Καρχηδὼν γέρο... ον νον νέναβ δ᾽ ἂξ Ζγιβ΄ 
ἸἘομβοασία ρα «οτος ςςς - ὧβ Ζγιιβήη ιβ΄ 
ΖΤέρεβος ποταμοῦ ἐχβολαΐί...... 8. Φ ,7η.-2 
ΠΤ. ἀπ κου δςς ΠΥ ΠΣ 
Σαιτάβιος ποταμοῦ ἐκβοὶ ὕχύτον τ ληὴ Ζδ΄ 
᾿Ιλλικιτανὸς λιμήν.....- «οὐ νον ΖΦ λη “δ 

Σούκρωνος ποταμοῦ ἐχβολαί .. .ἐὃ λη 4γ.. 
δ. 15. Ἠδητανῶν παράλιος" 

ΠΠΙαλλαντία ποταμοῦ ἐχβολαί .. «ὃ γο΄ 1η 4γ ιβ΄ 
Τουρούλιος ποταμοῦ ἐχβολαΐ .... τε 19 
Σέ τὸν ὃς ΚΔ δ... πὸ ἀπ ον τς, χρυ μ γα να ὑΖ: 
δ. 10. Ἰλερκαόνων παράλιος" 

Τενέβριον ἄκρον ........«.0.Ὁ{.1 γ᾽ (β΄ 1. γο΄ 
“Τενέβριος λιμήν. ἀρ εὐ σφε ρβυγαοι στὴ 

Ἴβη 10ος ποταμοῦ ἐκβολαί. ἀρ ον ν δδ ὦ 
τὸ μεταξὺ τοῦ μήκους. ὡς Ἐκ κι οὐ μβ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ....«...(Δβ6 ΖΦ μὲ. 
ὃ. 17. Κοσητανῶν παράλιος" 
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ἡ χροδλλο. ΚΟ ὩΥΟΣΗΣ πο ἐμῶν ἰς γ μὶ γο 
Σουβθυρ ταν τς ς ΞΈΒΚΟΣΣ τμον ις Ζ2γ μ᾿ Ζδ. 

δ. 18. Δαιηταγνῶν παράλιος" 
ΟΝ τῶν Δ ἸΑλῸ ἀνυτυσθ εν ΝΌΠΡῚ 5ὲ ις δ΄ μα 

5 Ῥουβοικάτου ποταμοῦ ἐχκβολαί.ιξ α΄'͵ὅἅΒΜ μα δ΄. 
δ. 19. Βαιτουλῶν ΠΡ ΕΝ εἰξ Ζγ μαγ7}) 

«Δουνάριον ἄκρον πλο α ἀατοΣ «1 ΖΦ μα ΖΦ 
Διλουρὼν ἢ ΑἸἰϊλουρών.... .-«.- «(ἢ μα {δ᾽ 
Ἰθλώνδα, νι τα υλς τε τ ταν 7. 

10 ὃ. 20. Ἐνδιγετῶν παράλιος" 

Σαμβούκα ποταμοῦ ἐχβολαί ... ἢ Φ κμβ ς΄ 

ἐπι Ὀ ὐοαδ τ νον ἃς το το νος φοδὰ νη, ἀδ' ἐμβ7 
«Κλωδιανοῦ ἐς ἐχβολαί.. . εϑ' μβ ς΄ 
Ῥοδίπολις.. Ἐενα ἀμδικα δον ΠΝ ψῆρὸ 9. Φ μβε 

18 μεϑ' ἣν τὸ ἘΣΤΟΝ “ἀφροδίσιον. 
ἱερόν ἘΣ Πϑλ τος δ ς Ὑπ  π θα Ὡς: κ γ μβ Υ. 

δ. 21. Ὄρη δὲ ἐν τῇ “Ταῤῥακωνησίᾳ κατογνομάζεται 

τό τε Οὐνίνδιον, οὗ τὰ πέρατα 

ἐπέχει μοίρισοι - τ οτ ον «τ το: ὃ μεκαϊτα  μὸ Ζ 
ο0 καὶ τὸ δούλιον, οὗ τὰ πέρατα 

ἐπέχει μοίρας. ἘΠ ἀν ιδγομβδ᾽ καὶες μ 

καὶ ἡ Ιδούβεδα, ἧς τὰ πέρατα 
τ ιὃμα Ζκαὶιδγ' 1 

καὶ ἢ Ορτόσπεδα, ἧς τὰ πέρατα ὁ 
25 ἐπε χϑι μοΐθαο, «᾿ς τ -Ὁ ιβ1ζ γο΄ καὶιδ 9 γο" 

δ. 22. Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν περὶ τὸ Ινγέριον 
ἀπκρωτήρ ιον ᾿Αρταβροι" 
ἔν οἷς πόλεις αἷδε, 

᾿Κλαυδιονέριον. .. 
50. ΙΝοονίον ἐς ἀαυ ὁ γὉ ἐεσε κι τϑ τῶν τε σοί πμὸϊδῦ΄. 
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δ. 23. Ἔχόμενοι δὲ τούτων 
Καλλαϊκοὶ οἵ Δουκήνσιοι" ἕν οἷς πόλεις μεσό- 
γειοι αἵδε" 

ΠΩ, ΡΒ" 
ΡΣ τῆς, ἈΣΛ ΡΕΣ τϑα ΕΠ ΔΟΨΡΑΚΙΑΕ ΤΈΡΕΝ ἤν ΦΖος ἈΒΟῸΣ 
Οὕοικα ἢ Οὐνκα .««-«ο ἐξ μα 
ΕἾ Προ παν τῶι ον τι δοχονς:ς Ξορορϑς δὲ υδιυν μον ζῦ, 
ΤΡ ΣΝ Ἢ ΕΑ οαδ δε τον ϑνς : ς΄ μὸ γιβ 

Καρόνιον στρ τ εν οδόρης Ἔ μὸ δ΄ 

πο  ϑυτύτἐθεμοῦ. ς.-.... 5. ἐκοιονοζονονοιν ξ. «χεουδυμηκκο᾽ 
λον δόμον τις ςς ὡφρασθας Ἔ ἐγ Σ 

ἈΠ ΕΛ ΟΡ ΡΝΣ τξ γον. κονοκοφο ρον γος ἢ γ μὲγιβ' 
Τούῤῥιγα (ἢ Τούργινα) . «-.««- ἡ 4γ μὲ Ζιβ. 
(Ὧν. 24. Καπορῶν' 
ἘΠΟἐο ΤΡ θα αὐ λ την νν νου χοῖνο. ς.. χιβ μὸὃ 2 
“«Ποῦκος Αὐγούστου ..... «-«-. Σ᾽ κιβυπὸ γιβ. 

δ. 25. Κιλενῶν᾽ 
ἌΣ ΡΣ ΠΊΤΥΣ 

(Δεμαυῶν) 
Δακτόνιον . -..«-- ἘΣ ΠΝ ἀὰ ζ φδιιρν δ 
δ. 26. Βαιδύων: : 

Φλαουία Δαμβοίς ..... ἀρπἰοεύοζς, γρωμνκος 
δ. 27. Σε(β)ουῤ ὁ ὧν: 
ΤΠ} τὰ ΘΟ ἘΠ ΟΕ Σ ἡ «Φ μδ Ζ 
ἔρδοτι ΚΟΥ Εν τις δὴν να ἡ τ- ἡ Ζ μὲ ς 

δ. 28. “4π᾿ ἀνατολῶν δὲ τούτων παράκειται ἦ 
Ἀστουρία, καὶ πόλεις ἐν αὐτῇ αἵδε"" 

“Δοῦπος ᾿Δστουρῶν ... ««- «Ὁ τα με 

ΕἼ ΠΕΘΉ ΘΝ τον ἐδελας λό δνους οὐ νγο ιὰ μὸ Ζ 
ὙΠΟΥΤΗΣ ΤΣ ΣΕ Ε Δ ΠΡ ΑΛ »ρ δ δ ΝΣ 
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Ἡρχεμτδσλο, «ον. οϑῶδαδι θὰ τ αἱ ὃ. 
δ. 29. “αγκίατοι 
ΕἸΣ ΔΝ ΟΣ ΔΝ ΔΕ ΟΕ ΕΣ ὃ. γ μγε 
ϊαλεο πο δ τνοι να τον τι νεχοτοι γν- Σ. 75. ὃ 

δ ΝΥ ἘΔο Δ ἸΔΞΗΣ, ἐπα τν τε τοτα αὐ τολε τς μία. Ζ.. Β. “δ΄ 
Βέργιδον ΠΡΟ ατον 21. τας τι κέν εος αὶ ἡ πῶ ἀμ ϑδ΄ 
᾿Ιντεράμνιον Φλαούϊον ..-.-.... «τος ἜῸ μὲ, 
ὃ. 80. “εγίων ξ Γερμανική. 

Βριγαικιν ν᾽" 

τὸ δοιγαδηονις. .........Ψ Ἐπρθερέρι πους ἀν μὸ 2γ΄. 
δ. 81. δεδουνισίων" 

ὑρεδοῦν τα, -κο τἰθ πιο πόστον 2,1. 
δ. 832. Ορνιακῶν" 

ὙΠ ΕΘ πα τέρα ς τ πόνων Τα δὰ ἐὰν π΄ ὁ ὑμὸ' ὃ 
1ὅ δ. 33. “ουγγόνων' 

ΠΟ ΣΟΥ ἘρΟ νἀ κι καν θκόος ΠΡῚΝ ἴα γο΄ μὸδ 2γ΄. 
δ. 84. Σ᾽ αιλινῶν᾽ 

ἡ ϑα νον. οἶον» ον ονοτον κου ον ύνονος ς  μ δδ 
ὃ. 856. Σουπερατίωνγ. 

8) 0 ΠΕΡΙ ΣΟΎ Θν,... δ...» ον φεον σὰν σιν οὖς ϑ. ΖΦ 'μγ 70 
δ. 86. ἁμακῶν- 

᾿Αστούρικα Αὐγούστα... .««.οος ϑ. ὦ ημὸ': 
ὃ. 87. Τειβούρων᾽ 

ἸΝεβδεύβονν αι ϑινο ον νυ υννενινινου δι. Φ Ν Ὗἵὃ΄. 
25 ὃ. 88. ΤΙγουῤῥῶὼν ἢ Γιχουῤῥῶν' 

Φόρος ᾿γουῤῥῶν τ ΕΑΡΑΛΟΥΝΗΣ ῇ μγ «δ΄. 
ὃ. 39. Μεταξὺ δὲ τοῦ Μινίου καὶ τοῦ Δωρίου 

- τ ι ’ὔ Γ ᾿ “. 

ΠΟΈΟΤΤΟΝ τὰ μὲν ἐπὶ ϑαλάσσῃ κατέχουσι Καλλαϊκοὶ 

οἵ Βραικάριοι" ἐν οἷς πόλεις αἵδε" 

82 Βραίχαρ Αὐγούστα 

᾿Καλάδουνον...... 
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ὙΠ ΣΑΙ, πο αν δ δε ον νος ξ΄. ζό 

Ἡρανελουμλς « «ον πρ σῶν ἃ η γ, μγγιβ 
Τουντόβριγα ..--«-«- ταν ΚΗ τς μα ν. τθ΄ 
ἸῬἈραδοῦχτα μο τ  Ε ΩΡΟ τ ον ΤΥ ΤΤΥΣ μα γ (. 

δ. 40. Τουροδῶν" 
ἀκδότα “Ποῦ ϑυν “νου ἈΕΡ  ἐἢ 

δ. 41. Ἰγεμετατῶγ'᾽ 
Οευθλοβο δον το. τον νοι κα ὁ οϑοὶ ς μβ΄ Ζιβ. 
δ. 42, Κοιλερινῶν" 

Κοιλιόβριγα σαν, τς υνΎ ΚΉΘΚ στὴ ς μβ γ. 

δ. 43. Βιβαλῶν" 
Φόρος Βιβαλῶν.. .... ἐἰφων κὰκ ΜΗ Ἧς 
δ. Δ4, Διμικῶν" 

Φόρος “Διμικῶν . ««-- ἀαοθε  π που μβ “δ. 

δ. 45. Γρουΐων" 
που). «τ τ ττνὺς ἐντνη. πο θεὸ. 
δ. 46. “Ζουαγκῶν" 
ἘΣ ἀΎτ 0 ΠῚῸ ΤἈΠ του ξι. δ βυο,: 
δ. 47. Ὁ Κουακερνῶν᾽" 

Ὕδατα Κουακερνῶν. .. «««.οο δυνά ομβευς 
δ. 48. “ουβαινῶν" 

ἐκ ΟΣ, ΡΣ ΤΕΣ ΠΥ πΠ ΡΠ}. 
δ. 40θ. Ἰγαρβασῶν' 

Φόρος ἹΝαρβασῶν.. «.....«νολνννίονς ῇ μβ. 
ι τ . 2 « Ψ; 9 »᾽77 ΕλῚ 

δ. 60. Τὰ δὲ ἐντὸς ἀπὸ τουτων Ουακναῖοι, ἢ 
- »" 2 τα ͵ ε΄ 

Οὐυακκαῖοι, ἐν οἷς πόλεις αἷδε᾿ 
Ῥργεωμίδ ς οὐ ογτλοῦοο ὐνου οἱ τε τετὶ ΕΙΣ 8. Ζδ μγ2 
ες  κοστίο ἐἰ τὴς λεῖος ξἰολο τίσις : δ᾽ μγγβ 
Οὐδ απ θυ δγτ. ἐὐξιδιον, εὐνο νον υν ον νάνο οϑες μγ 4 

“Πόρτα «Αὐγούστα .......ὐν ον Ὁ γο μ7 γ' 

10 
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ὙΠ ΡΠΑΣ Θ Ἀ Δ ΤΟΣ ΝΟΥΣ Ἶ. 
“αχκόβριγα (ἢ ΜΜεό(β)ριγα). ... γο 
“Διουΐα (ἢ “Φ(λ)ουΐα) ..-..«οος ιγ 
Σεποντία ΠΠαραμικα, -. «« «νος 9. ὦ 
ελλοΣ (ἡ ΠΠΞλλὰ). τς αν ςα 8. γο΄ 
παν ΡΥ Ὁ γο΄ 
Τα τ ϑ γ' 
Ξε σαμο Ἰουλίας «Δ τι τυ τις 9.2. 
ὙΠ αὐτή εν τ τ νοις καριονονε : ὦ 
ἘΠ προ πτεροῖς γβδλνς θὴρ ϑ 
κυ γἐοννττπ ες  οσνος ον ταα 9 γο 
καρ ααρας ΡΟΣ ἃ τ τ οε φῆ τς ι 
ΠΝ ΠΡ Ὁ γο΄ 
ΜΠ ος ϑΟΣ τ. πος οτος αν 3 Ξ 

ἩΠΕΣΈ ΣΙ ἢ ἢ ἌΤΑΝ οὐδόν μοον Φ ν τἰς ἜΡΩΣ ϑ 
ΕΣ ΟΠ οἴδς οϑέλεος ςὐνου τε τ ΞΥΣ τ γο΄ μα γο΄. 

τ αν 5}. ᾿ Β) 32 ω 39 Υ, 

δ᾽... Τῷ δὺπ ἀνατολῶν “Ἀστουρίας κατέχουσι 

Κανταβροὶ ὶ, καὶ πόλεις ἐν αὐτοῖς μεσόγειοι" 
Κόγκανα ἀξοῖα ὑενχι ὀρεδνσς ἃ νάνι ΣΕ ἢ: 
Ὁ Εαουϊομ μον ρον ριον ιβ.γο΄ μὲ «δ΄ 
Δ Π 7 Ἐπο με στ ον» οὐτι... τος τορζηθες Ἐν ιβ μὸ Ζ 
αν λα ΒΟ Νὴ τα 7ΚΧ'. μδγ' ιβ' 
(ὐελη τιν Δ πολ ον ὁ ο αϑρυυψεῖς εβ. ᾿Αγμδ' δ᾽ 
γΩ Π ΘΏΡΗΦΣ, τΑρας τὸ κὸ κου θδο μδοος ιὰα Φδ΄ μδ΄ ιβ΄ 
᾿Ιουμόβριγα ἐνραοβενο δε ϑπολθν οἀ ζει 1βι.ε΄ πὸ 
ΠΣ δ πο 45, το τὰ πα δνεγεις ια δ μγ Ζγ 
δ. 62. “Ὑπὸ δὲ τούτους Μούρφβογοι, ἐν οἷς πῦ- 

λεις αἵδε" 

Θθ  ))ὺν ἘΠ, γοποζο τον τοκονε το ἐν- ιβ μΥ 70 

ἘΣ σα ΘΟ ες το δονοποίς ιν» μόνο ειορι πῆς ιὰα Φ΄. μγξ 



(᾽ν. 46. οἀ. Βονί.) ἩΙΒΡ. ΤΑΒΒΑΟΟΝ, 

Τά 

ΠΡ ΕΟ  γουλν. ποοέοὁΠιοσυσοΕέῦς, ἐν ιὰ Ζ7 
3 - ΄, 

ΠΩ ΔΆ Ὁ: ΠΥ ΑΒΕ ια ς 
ἘΣ ΣΡ τατ τ δ 8 Κανῶν τς εβ 

91 

ΜΒ 
ΠΥΡΟΣ 
μΥ͂ ς΄ 

39 ’ τ ν; 

δ. (3) “«ἀνατολικωτεροι, δὲ τουτῶν τε καὶ τῶν ἵΚα»- 

ταβρῶν Αὐτ 0 Ἷλ ογνξς; ἕν οἷς σπόλ δις ς μεσόγειοι" 

Οὐξαμα Βάρκα ΡΣ ΚΤ ΟΣ ἡση αι: [ 

συμ γ πο λον ΣῈ ἘΝ πες ΕΠ; 
Οὐ δα νον αν ως τιν τς τ θυ ιβ 2 
οι ΣΟ ΣῈ ΣῈ Τὴ 

ΞΟ ΠΑ ΣΕ ΕΙΡ ἘΠ ΡΠ Ὁ 
{υἘρ λεῖον τ τῆνον τραν ἐς ἘΠ ΕΝΣ ιβ γο 
Στ απο ο τ τιν Ἐρττς ΡΝ Δαν [ 
δ. ὅ4. Καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς ΜΙουρβύγους 

δονες, ἐν οἷς πόλεις" 

Πελὲν»- 

(ΠΟ ΤΙΔΕΩ 3 εν τον τ οης Νὰ ὰ ς΄ 8 ὅχιβ 
Ἰυχαυστύβοιγο. «νος ον ἰῷ Φ  μβ 78. 
ΕΞ. δά λον τορος τος οτος ΟΝ β.  ν αβέχα- 
ὃ. ὅδ. Ὑπὸ δὲ τοὺς Αὐτρίγονας Βήρωνες, ἕν 

- ΄ 
οἷς πόλεις" 

ἥοίττον ΠΠετιλλον «- ᾿ς 1 ν 7 μβ ἐγ 
αν ΡΨ απ Ἐὰ ἀ τ συ 7 μα γο΄ 
τὸ  Ἰδιδηολενἀμαδυ κοῖς ΠΟ αὐαμθα 7 μβ «δ΄. 
ὃ. 566. Ὑπὸ δὲ τοὺς Πελένδονας καὶ τοὺς Βηρω- 

Αλουγία κολῶνίο. «Ὁ τον τος ο, 
ὙΕΩΜΕΘ Δ τας τορος πο δ 59 οἰ 

3 ΄ τ 

Οὐξαμα “4ργέλλαι . . ««««οὖνὐος ια Ζ 
ΠΕΣ οτιδλλουκτο, ἡ τ τὰν τὰν τι ὦ 

2, ἫΣ: ’ 

Οὐ λυ ππΠπΠιΠπι-ιΠππ-- ΠΝ 

γας ρεουάκαι; ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι αἵδε" 
Ομ όδνεῦεις ννν τς τ Ὁ ΡΥ ῚΣ ΚΥΝΌΣ μβ γ 

ΠΡῸΣ 
μβγ ιβ 
μβ 
μα ἔγιβ 
μα ἄγ 
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1.18. Π. ΟΛΑΡ. 6. 

ΟΟΣ ΘῈΣ τ ΡΣ ΣΕ Ὁ ΕΟ ἘΈΓΝ κὸΣ ιβ γο 
νου πα πρι ιβ 
ΣΈ υβίσ πε τον αν απ τς 2 

'' }ν - 2 

Ἰγοουδαυγοῦστα ἡ ἸνΝοοῦα Αυ- 

χουν τ πλσΣ ο  Κραν τὲ ὁ νι τος 1 δ΄ 

μβ 
μα γ᾽ 

μβγ' ιβ 

μβ ς΄. 
’ [ Π - 3 

δ. ὅ1. Πάλιν μεσημβοινώτεροι μὲν τῶν τε Ουακ- 
- 3 - 3 

γαίων καὶ τῶν Αρεουακχῶν εἰσι Καρπητανοὶ, ἐν 
Ξε ΄, 

οἷς πολεξις" 

᾿Πουρβίδα. . .««.τὐτος ΠΡ ΤΡ γο΄ 

“Ετέλεστα ἢ Ἐγελέστα .....«- "δ" ὦ 

᾿Ιλαρχουρὶς ὦ ΚΥΝ κατε αὐ δο κ  εαλ γε α ξά λας τα 

Οὐ ῦδδα. τε οκτννην ήτο: ιὰ ὦ 

Θερμ δ ο λον Ὁ ΕΝ ν ΩΣ 91 ον 9} ιβ 
Νουα Τα ες ἐν ΑΙ Υ 

μΥ τ ΡΣ τον ια 70 

Τρ μὰς ἢ 

πο μ ουτον τ τπ  τππὸ ι ἐγ 

Κάρακκα Ἐπ ΣΝ ΑΣ ΣἪ ἀ ἘΦΎΝΣΣ πο γον τ ἐχ γ᾽ 

ΡΟ ΟΣ ον τ ν ΝΑ ΎΣΝΙ ϑ “ὃ 
ΠΟ ΤῸ πο ῆ ιν το αὐ νονννει ες ΒῸΣ ὃ 
ΠΕ πεν ον ποροὁΨ«ΨΕοΕἊΕῃἋἝὭἝοηἝὭἜἝι ΐ γ' 

δ 7 ΠΡ δ νυ τς ια 

᾿Αλτέρνια ἸΑΤΡΌΝ ΒΥ ἢ ιὰ Ζ' 

ὙΠ τευ τς λα: ϑ 2γ 

Ἔ πϑο ττϑενος ΣΆ ἘΠ ἘΝΕ ΝΣ εν 

ἘΠ κιον ΠΥ σα ΣΟ ΉΝΝΝ Ἢ γ' 

μοηδαν 
μα 70 

μα Ζίβ 
μα Φ 

μα Ζιβ' 

μα γ πρὶν 

λϑ 2γ. 
ὃ. 68. ᾿“νατολικώτεροι δὲ τούτων Κελτίβηρες, 

Ὁ ΄ 
οἷς πολεις" 

Βέλσιγνον....- οἷ γο 
ἡδουριασ(σ)ῶ «τ τὸν ον τς γο 

μα ἔγιβ 
μα γο΄ 
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γε εοβοιζα ἀπ έεξος ἐν ν ον ἐδ 
Βίλβις το τ μλ θυ δ. ἘΛΟῚ οὐ ιὃ “4δ΄ 

τ Υύθ ΔΈ τς μακύμονι 7γιβ 
Κέσαδα (ἢ Καίσαδα)........ ἐβθύσι 
᾿ΠΤΕ Ιλ νυν να οὐοχόε το τὰς οθασἘ ΘΗ͂ΙΣ ἐν [ 
Ῥστοχον ρας τα ξσ Ἐν ῊΣ «4 
ἡΠ 7 ἀουϊ ὔξξουῖν ει τος πεν ον ιβ.γ 
ἘΞ θοὴν τος ρον κνόο, δ .γ.2 
Κονδαβόρα ἘΣ τας κυ γθν κϑυσεδ τὴν ἐν «ἊΣ 17 ς΄" 

τἶπ ΣῈ ΠΟ ΕΝ ΕΒ τα ιβ “δ΄ 
ΡΞ δι λον ἘΣ ΜΝ, τ ΟΩΝ .γ..2 

Σέ δεν συν τευ ἐν ιβ. 5 
ΤΟ ἡ ἐν τειο οννον 9 8 ιὰ ὥ 

ΕἸ  πν ταλοο  οἰδιονον ον ιβ 
«“ίβανα () ΠΟΙ νῶτον: ιβ γ 

Οὕὔρκεσα (ἢ Οἴρκαισα). - « ---- ὑχ γο 
δ. ὅ9. Μεσημβοινώτεροι δὲ τούτων τε 

- 32 ’ 

Μαρπητανῶν ὩΩρητανοὶ καὶ πόλεις" 
Υ 

“Σαλαρία απ ΓΟ ΔΑ ΘΉ σα, ἘΉΕΠΕΣ ΚΕ 9 ἫΣ 

ἘΣ ΟΣ ΟΡ Ή ΝΣ «ἈΕῚ Ὁ «οὐ οὐν νοι ὐν ον νυ ᾿ 
27 - -- ’ 

“ρητὸν ΤΈρμανῶν. « « .. «ν΄. Ὁ. θς 
Ὁ Σ: 

ΕἸ λεῦκες πα πα τ σπνονος ι 
: Ὁ 

ἐ Μιροβριγα τ ΡΝ ΤΣ ἘΣ 94 
σε ΡΥ ΚῸΣ σὸς ι.70 

ὙΠ ρυσῦξα τ θεν πο ϑον α 7 
πε θυλον ὡς ΠΝ ΤΣ «ὦ 

ΚΓ στ ΟΕ ΕἸ τος ἡ νὸν πα ἐν ἐν ἀν ὺ 

ΠΤ ΟΣ ΠΡ ΆΝ  τΝ ΘΡ α τ ΠΔ ΕΣ ι γ΄ 
Ε ἐν 

Κερουαρια Ἀπ ΤΕ ΡΟΝ ΡΟ ΣΤ ΕΑ ἐν (α 
Ἔ 

ΟΥΑΙ ΑΜ ΕΛ. τὰ ἐλ ΤΡ Τν Π 

ΓΙ ι ι Ξι ΞΙ ΞΙ ΞΙΞΙ ἘΠῚ 

ἐς 
πὸ 

δ΄ 

7 

ς 

19 Ζδ΄. 

χαὶ τῶν 

19 

18 

ὃ 
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90ά ΠΡ ΠΟ ΡᾺ ΘΡΙ ἡ ἐτῆρα, ποτὸ 

“αχρθουρίς. ἀπε κτνς ποξις ὡτε, ̓  γ᾽ ἤη γ. 
(ὦ ὃ. 60. Καὶ ὑπὸ μὲν τὰ ἀνατολικὰ τῶν Κελτιβήρων 

“Μωβητανοὶ, ὧν πόλις 

τον τ εν ν τν ΠΕ: μ“Χ. 
δ. 61. Ὑπὸ δὲ τούτους καὶ παρὰ τοὺς .(Ωρηταγοὺς 

Βαστιτανοὶ, ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι, 
ΤΠ ΟΣ τιν ΣΤΡ ἘΎ ΤΣ γγ 19 2γ 
ΣΟ πο ρεοήππΠπ'--- [ 19: γο΄ 
ΠῚ συλ δ νὴ) Ὁ π πειτις τ τς 7 Φ 19. 2δ' 
ΕΥ̓ ΑΝ νέοις ΤΉ ΤΩΣ ιβ 219. Ζ 
τες Ασα δ τὰ θὰ ας ιβΖ 19 γο΄ 
ΕἾ πε Μοολι κθπ ἐνοτ το τ ἡ ια γο 19 δ΄ 
ΣΉ τ πε δχο τς ἀπῆν τ τὴν ιβ 19. δ΄ 
Βέλγουλα (ἢ Βέργουλ(δ)α) . . « «(αχὨἁ, ὠ 19' δ΄ 
το ΔῈ ΜΙΝ ον ἂν τ νον τα λη «ιβ' 
ἘΠ ΠΟΥ ΟΥ τερον ονονο νῦν δα βα  ΨΗς ι᾿ Φ ἅη γο΄ 
ΕἼΘ ΕΣ πξοι τονε, ἐἷνς φκνετάβει ον ὦ 7 ἵξ “ὃ 
ΒΣΈΥ σνς  ΡΕΘ ΕΣ ΕΔ τ ιὰ δ 1λη γ 
ἐτολς ἐπ ΒΤ ΚΑ ΩΣ βόλος ἴα 3 τη ται 
Φ Ο Ο ΥΣ ΟΣ πος ΞΕ Το οι 7 3 ὅῦ 
ὭΣ ὉΠ ΠΝ 1:0} 

3 ᾿ Ξ , ; τὸ 
δ. 62. Μεϑ' οὖς ἐπὶ ϑαλασσῃ οἰκοῦντες Κον- 

7 ΄ 

τεσταγοὶ, καὶ πόλεις μεσογειοι" 
Π]ΕΥ τς χες ρυσΣας 1γ Ζδ'΄ 19. δ΄ 
τον τς ιὃ 19 ιβ΄ 
Ὁ ἢ χητηῤλστς, Ἄν ΚΕ ΣΦ ΟΥ  ΠπΔ ΩΣ χς 19 

ἜΝ ΘΙ ΘΟ τ Ἐν τ τ τ ἐδ τς ΝΕ τ τὴν 1γ. γο΄ η 2γ᾽ ιβ' 
Ὁ» χα ΣΦΕΑ ΤΑ Δ Ὸ θς ιβ.γ τ ΗΣΩΣ 
ὙΠ ΧΙ ΑΝ ΤΣ ὙΠ τ ιβγΧἁ ἴη δ 

"4 - 

δ. θ8. ᾿ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων τε καὶ τῶν Βα- 
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-- ; 2 "" 

στιτανὼν τὸ καὶ Κελτιβήρων Πδητανοὶ, καὶ πόλεις 

μεσόγειοι" 
Καισάρεια Αὐγούστα Αἰδμν δ ΑΙ ες τ, ὃ. Ομ 

ἐ ο αο οροορτΠὺς: ὃς μα δ΄ 
ΓΟ ον δον ΔΟΝ χτπ  ΜΟΥΤΣ ἰδ γο μα 

Ξε δες ΔΩ ΤΣ εἰ φοβαλννα τὸ. μ᾽ ἘΕδ' 

ΕἼ σῇ ἢ ἀρὰ πὰ τεῷ ἰδ γο΄ μ᾽ γο' 
πο όέοοέἕψΨοΨψέἔΕΠσνσιψιὍψὁΕΠπρποιοὁὌσ οι ἰδ ὐμύ ς 

ΕἸ τ ΩΣ τας τ 7 ΘΝ ΟΣ 

ΟΣ ΘΟ Σ εὐοτος κα ϑ τὸν ΤΣ ον πξιιδιδῖν ἐ..Σ΄ 

ὩΣ ΚΡ ΔΕ ΤῊΣ ιδγ ἢ. δ΄ 
ΡΣ ρον ππΠπ)ο λον ιδ Φγ΄ 19. γο΄ 
Ἤδητα ἡ καὶ Δείρια .«...οος ιὃ γ΄ ιβ΄ 18. γ' ιβ' 
ἘΣ οὐ τοῦ τ. ψιλή τας ιδ Ζ ιβ΄ 18. γο΄. 

τ , 3 7 2 

δ. 64. Ὧν ἔτι ἀνατολικῶώτξροι Ἱλερκάονες, καὶ 

πόλεις μεσύγειοι" 

Καρχηδὼν παλαιά... ««.«Ὁὐν ως ἰς γο΄ μαγ΄ 
Ια Χο γον νοοῦν . οἱὃ Ζ7γιβ μα ς΄ 
(ΕΟ ύδΣ ον ΕΣ ΤΕ Τδα ΟΣ ἀρτεν α (ξ μ᾿ γο 
ἘΠ ραν ἘΜ ἔῶς νογϑ ΚΕΝ, ιΒγο μα 2 
ἘΠ ΟΙΒΌ Μοὶ - τ να οὐπ εἰς ἐΑν οπνότον 8. ὦ κμ γ' 
Εν ἸΌααΥ  ϑος ἐδ τεβανρί νὴ 
“4ερτῶσα (ἢ Δέρτωσα). ...... 18 δτ γ ΩΣ 

τ - τ - 31. - 

δ. 66. Ἔν δὲ τῷ μεταξὺ τοῦ 1βηρος καὶ τῆς Πυ- 
; [4 οὉ Π ΒῚ ει ͵ ε 

θήνης τμήματι τοῖς μὲν Αυτρίγοσιν, ους μέσους ὁ πο- 
[ ἘΣ ΘΚ 7, 3: 3 τ 

ταμος διαρδεῖ, παράκεινται ἀπε ἀνατολῶν Καριστοὶ; 
’ ΄ 

καὶ πόλεις μεσογξιοι" 
Σ ἢ Ἐπ [4 τ δ΄ 

ουεστασιον. - « «τον στσσιεσο 7χγομδ᾽ 
ΠΟ Ὁ Δ Ο; ἌΡ ΤΡ ας Δ ΤΕΣ 7.,,χο μη “δ 

ΘΙ β γι Ξι ἢ - , ,»" τ- ΄ 
Ουέλια ἡ Ουέλεια ....«««ὐὐν οἱ ἔγιβ μγγ. 

1ο 

25 
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’ δ. 66. Τούτων δὲ ἀνατολικώτεροι Ουάρδουλοι», 
’ 

καὶ πόλεις μεσόγειοι" 
ἀπερνδλο,. Αὐθε νον ὁ γε μγ 4γ 
πυβαλαικοαν τιν αὐὐνφνσσφν ἦς ἰδ. μγξ δ΄ 

6 ΤΟ υλε μαι. σειν εν τ ελλδινξεῦς  γιβμ μΥ Ζ 
ἐπ θαν  Α Τ αν Ἀλῆ» ιὃ Ζιβ μγ ς΄ 
Σεγοντία Παράμικα. «««ὐν νος δ μγ δ 
Τοίτιον Τουβόρικον . . . ««.... Υ μβ.2γ 
ΟΣ θορ πεν οἷ δὴν τονε νι εν, ἐὃ μβΖγ. 

10 (ἢ) ὃ. 67. Μετὰ δὲ τούτους Οὐάσκονες, καὶ πό- 
λεις μεσόγειοι" 

᾿ἹΙτοὐυρισ(σ)α .- « - « ««- σα δος 8 γ' ιβ΄ μγ γ “(β΄ 
ΠΟΙ ΤΕ ΜΌΝ Ὅν νον λον ίονονς Βμ19} 8 μ7 “Ζδ΄ 
Βιτουρίοι δόιύωο. ἀν τὐτς [8 Φ μγγ γε 

ἢ ᾿υδνδηλοεν τῖμη λα ἀρεῖ στυδαἰούσοι, Θ᾽ μγξ. 
Ἰγεμαντουρίστα. οἷς ον φωτς τς ιΒ ιβ΄ κα γιβ 
Ἱκρυργόνιονι. τον ον νυ πὰ ιδΖγ μγ δ΄ 
ὍΣΑ Το Ἐ ΡΥ Σ Ὁ Ὲ ι. ὦ μγ δ΄ 
θυ πουρῖο Ὁ, σις, οτος νουτυσοποφ δας ιΒ βἐγιβ 

“Ὁ ολαγορίνα εὐ. «το το νιν ονινς ιὃγο΄ μβ6γιβ' 
Βάσκοντον ἢ Κάσκοντον ..... 8 μβ΄ 
πἰρογαρυϊανει ἔν οὐνον ον “οὐδ τ ΘῺΣ 
Τουδογὰ δι που ο Σ τόνον δ δὴ μβὲ δ. ἢ 
ἱπτουσπαρίῦν τς χῶτ ὨΣΜῈ 88 ιδ)γ μβ Ζ 9 

ϑ5, ΠΥΡῸΣ Εὐρονεσις ιν μα νδα ρα ΣΙΝ ΔΑΝ ιδ'γο μῇ δ ὦ 
᾿Αλιραίταν οὗ, ἐολλς τον τῶν ἘΣ ἐδ. γο΄ μα ἐγιβ.. 
ὅ. 068, Καὶ ἔτι μετὰ τούτους Ἱλέργητες; ἐν οἷς 

πόλεις μεσόγειοι" 
Ῥεργουσίας. -. .«το οὐ Ὁ ὁ ὁ τος ις ΖΦ μγ7 

4. λυ ΤΣ εχ θοῶς Ὁ ν υυϑα ις μβ Ζδ΄ 
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Ῥέργεδον»- « τον ον ον ον νεν ον ον οτνολοῦς ι.ΦΟμβξ 

ρῶς «πνυυ Ἐν ον τ τ ΟΣ ι8 ὥ δ΄ μβ δ΄ 

ΡΟΣ 9. Ἀν ον νου κονοκοκυβοκυνδνς 18,6 380 ε 

Ὅσκπαλ . «: « Ὁοῦοτολσν στον ολνν δόλον ον ἐς μβς-ς 
Βουρτίνια «.. ...5 ιν» .ν θ᾽ λολ ον σης ἐρλολντνΒ ὦ μα Ζ) ιθ΄ « 

Τάλλικα Φλαουία ....«.«.«.ὖς ἰδ «ΖΦ Σὅκκμὰ γο΄ 

ἈΠΟ ΟΣ δον; τὐς ΑΔΕ ΑΕ, ἘπρΣς Ὁ. Οὐ Ἢ δὶ ον (8 μι «2 

ἐλ ετίενχι. ἐς ἃς, δδτονοῦονεσο το ουοσοῖς ον ξ γ᾽ ιβ΄ μαγ ιβ΄. 

δ. 09. Ὕπὸο δὲ τούτους ἀνατολικώτατοι μὲν εἰσιν 

Κεῤῥοιτανοὶ, ὧν πόλις, 10 

᾿Ιουλέα «4ἴβυκα .«...«ἀὑονν νος σιν 7. μ᾽ Ζῦ΄. 
΄, 2 23» ϑ »ν ΡΒ] ΄ 3 

δ..70. Ἐχόμενοι δ᾽ αὐτῶν ἀπὸ δύσεως Αυϑη- 
΄’, 

τανοὶ, καὶ πολεις" 
Υδατὰ θερμὰ που θτο, ἡ ὅτις ἐς γο μβς 
ὑαθλ ὁ οἷν οὡς ἐοε συνε ον ον να κοῖλον ἐς σ΄ ΠΟΘ Σ 1ὅ 
Βαικούλα....«««ονος ἀπο πὴ τ δ ἃ 
ΠΕ ον δ -- - ππς ΨῈ τ ΟΣ ιζ Ζγιβ μβ 70": 
δ. 71. Καὶ μεῖ αὐτοὺς Καστελλανοί, ὧν πό- 

λεις μεσόγειοι" 
Σεβένδουνον ΄.... 59οὐ ον σον ο δ ον ἐξ ἐγ βθς. ὦ 
συν α ἀεδετν ϑένεν τον να στὸν δ᾽ ιζ 27 β΄ μβ δ΄ 

᾿Εγῶσα" .»-τ λον ϑφοις ἐρσὶς οτος νας 7. μαςγ ιβ΄ 
Βέσηδα...... ἀὸ ραν ἐν ὐοδς ὁ οι (60 μοκ δ. 
δ. 72. Καὶ ἔτι τούτων δυσμικώτεροι Ἰακκητα- 

ψοὶ, ἐν οἷς πόλεις" 25 

τσ Ὁ. τορι δῖος ἐροοφλ το νιον ἰς- 7γ κμβ 
Οὐδουρα ......(ονοτοος βλλνλις ὍΝ ἐξ μὰ δὺ᾽ 
τ Εδοΐο ς ἐἰ λα συ αλαδας ις μα γο΄ 
Σετελσίς (5) Σελενσίς) .«.««ο. ἰς γο μα Ζιβ' 
Πρ λΌΗτς Ἐν τν τς ἔθ. πόρους ις 39 

ΡΤΟΙ, 1. ς 
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ἘΠ ΠΡ 
ΣΟ ΠΟΥ ΟΝ, Ἔν οεένες τς ΟΣ να πρλ υγεν δυεῖν ὃ ὦ {εῖν γιβ 

(σε θδ, ΝΣ οἰ να π  λνϑ ον πνας τ Εν ΤΣ ΗΜΝΩΣ 
᾿Ανάβις ἀπ ρ νυ  Ἀναενν ἀρον ξουεασανοξα νλ γε γ΄ μα 

ἈΚ ΝΣ. τς ας πριτνοσνν ἢ ἀνα να ψα τον ΝΞ ΤΥ 
δ. 73. Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν μὲν Ἐνδιγετῶν μεσό- 

γειοι πόλεις " : 
Δεκίανα. ««νν Ὁ τ κ νον τ κ τιν εν Μὴ χ ὐββιϑιβ' 
Ἰουγγαρία « « «Ὁ ννν νιν κε εννν «ἢ ὦ μβγ'. 

δ. 74. Τῶν δὲ Δαιητανῶν μεσόγειος πόλις" 
ΠΣ Ποὺ ||) 
δ. 75. Ινῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ταῤρακωγησίᾳ, 

ἐν μὲν τῷ Κανταβρίῳ ὠκεανῷ αἵ καλούμεναι Τρίλευ- 

κοι σχύπιελοι τρεῖς, ὧν ὃ μεταξὺ ἐπέ- 
ἘΞ ΡΟ ΑΔΕ ΆΦΟΕΥ ΨΉΡΗν ἘΑΡΟ ΘΙ ΘΟΕ τ: μον Ζὃ΄. 

(Ὁ ὃ. 16. Ἔν δὲ τῷ δυτικῷ ὠχεανῷ αἵ Καττιτερί- 
δες, δέκα τὸν ἀριϑμὸν, ὧν τὸ με- 

ταξὺ ἐπέχει μοίρας, «.... 0. ς φοινειον ὃ τῷ -ὦ 
Καὶ αἵ τῶν Θεῶν νῆσοι, δύο 

τὸν ἀριϑμὸν, ΦΝΈα ΜΓ μος ἈΟΥΕΡΝΝ Ἶ ὙΤῚ ΑΥ 7. 

δ. 77. Ἔν δὲ τῷ Βαλλιαρικῷ πελάγει αἵ τε 11ι- 

τυοῦσαι γῆσοι, ὧν ἢ μὲν ἐλάττων καλεῖται 
"Οφιοῦσσα . - «αεἷν νν νιν ενοιν οἐδ γ᾽ 1ηγ 

ἢ δὲ μείζων. Ἔβυσσος, ἐν ἣ 

“πόλις ὁμῶνυμος. τ τον ν τ τς ΟΣ σχὰ λη ιβ΄. 
δ. 78. Καὶ αἵ Βαλλιάριδες νῆσοι δύο, Τυμγήσιαι 

δὲ Ἑλληνιστί: ὧν ἐν μὲν τῇ μείζονι πόλεις δύο; 
ὙΠ σλμα δ πο τις τον να να τ ΦΤΔΝΙ πὐ ιν 
“Πολλενεία ον ας ἐπ ΕΝ Ε ΤΕ ΔΟΘΟΙ 

5 -) ’ ͵ 

Ἐν δὲ τῇ ἐλάττονι πόλεις αἵδε" 
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“ πτᾺ 
ἜΠΟΣ ΑΕΕΝΎΟ ΟΝ Κη 
ἩΠΥγὐ5}59, ΑΘ τρ ποθ θν τοχξ 

ΤΟΤΕ ΠΣ 

Κελτογαλατίας ᾿Ακουιτανίας ϑ' ἔσις. 

[Εὐρώπης πίναξ γ.. 

δ: ἽΣ τα στητοτο. διΐρηται εἰς ἐπαρχίας ὃ, 

᾿ἀκουϊτανίαν καὶ ““ουγδουνὴ σίαν καὶ Βελγικὴν καὶ 
ἸΝαρβωνησίαν. δ. 2. Ἢ μὲν οὖν ᾿ἀκουϊτανία πε- 
ριορίζεται ---- ἀπὸ μὲν δυσμῶν ---- τῷ «ἀκουιτανίῳ 
ὠκεανῷ κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην" 
μετὰ τὸ Οἰασσὼ ἀκρωτήριον τῆς Πυρήνης ᾿ 19 ἐπέχει 
μοίρας. «αν νιν νειν εκ σνκεννν υξ με γ᾽ 

“Ατούριος ποταμοῦ ἐχβολαΐ... .«ἰς Ζδ΄ μὲ Ζ δ΄ 

Σίγμανος ποταμοῦ ἐχβολαί.. .. .(ζ μὲ γ΄ 
Κουριανὸν ἄκρον. ..«««οὐνὐν οἷς ΖΦ μς 
Γαρύνα ποταμοῦ ἐχβολαΐ.... «(2 ΖΦ 
Τὸ μεταξὺ τοῦ μήκους - « «οὐ. « «Τὴ με γ΄ 
Ἧ πηγὴ τοῦ ποταμοῦ ...«.-««.Ὁ9. Ζ 
ΟΡ νον" λιμὴν οἰ 58 ἔτος εἰν τα υτοο θά μον δ᾽ 
Σαντόγων ἄχρον δ, πε τος ἀν δ νὸν ἘΣ ΜΩΖ 

ἹΚανεντέλου ποταμοῦ ἐχβολαί.. «εξ δ΄ 
Ππηκχτόνιον ἄχρον τ δ οκικο τ᾿ δι οδς μη 

Σηκὼρ ἢ Σικὸρ λιμήν. «.«..«..«ιὁἜἔ ΖΦ - μὴ δ' 

“ίγειρος ποταμοῦ ἐκβολαί.... «ιζ γο΄ μὴ Ζ: 

δ. 3. -- ἀπὸ δὲ ἄρκτων μέχρι τῆς “ουγδουνη- 
σίας ἐπαρχίας πὶ παρὰ τὸν εἰρημένον ποταμὸν Αἴγειρα 
μέχρι τῆς πρὸς μεσημβρίαν αὐτοῦ ἐπιστροφῆς; ἧς ἢ 
ϑέσις ἐπέχει μοίρας .. «ον νον ὉΨ μη" 

ᾳα 2 

[Ὁ 



10 

20 

80 

100 1,.18..11. ΟΑΡ;: ἢ, (ἦγ. 50. 64. Βει!.) 

δ. 4. - ἢ δὲ ἀνατολικὴ πλευρὰ συνῆπται τῆς Αουγδου- 
γνησίας μέρει" κατὰ τὸν Αἴγειρα ποταμὸν μέχρι τῆς κερα- 
γῆς αὐτοῦ, 1 ἧς ἡ ϑέσις ἐπέχειμοίρας, κ μὲ 
καὶ τῆς τοῦτον μέρει μέχρι τοῦ πρὸς τῇ “Πυρήνῃ 

πέρατος; οὐ ᾿ ϑέσις ἐπέχει μοίρας 9. μγ ς΄" 

δ. δ. -- ἢ δὲ μεσημβρινὴ πλευρὰ συνῆπται τῆς 

τε Πυρήνης μέρει καὶ τῆς ἸΝαρβωνησίας, --- τῇ μὲν 
ἸΝαρβωνησίᾳ ἀπὸ τῆς χεφαλῆς τοῦ «Δίγειρος ποταμοῦ 
μέχοι τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Πυρήνῃ τῷ ὄρει πέρατος; 

ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῇ τὸ Πυρήνῃ κατὰ τὸ ἐντεῦϑεν μέ- 
ρος ἐπὶ τὸ Οἰασσὼ ἀκρωτήριον. ---- δ. θ. Κατέχουσ! δὲ 
τῆς «κουϊταγνίας τὰ μὲν ἀρκτικώτατα τὰ πρὸς τῷ πο- 

ταμῷ καὶ πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ 

Πίχτονες, ὧν πόλεις αἵδε" 

ΠΟ ΠΥ ὙΠ 
τ ρυθύδοῦ νος, ξεν, ἐεροδας ΩΟΩΕ, τς εἴθ μξ 4γ΄. 

δ. 7. ὑφ οὖς Σάντονες, ὧν πόλις 
ἹΜεδιολάνιον. οτος δος τι δ γεν εἰς γο΄ κς δδ΄. 

(ἢ) ὃ. 8. ὑφ᾽ οὖς Βιτούριγες οἵ Οὐϊβίσκοι, ὧν 
πόλεις, 

Ἰνοιδομονδοῦτας οἰκο νος σὰς τ ἰξιχοι, εἷμα ἂν 
Βουρδίγαλα .« «οὐ νον εν εν ον δ] με Ζ. 
δ. 9. ὑφ᾽ οὖς μέχρι τῆς Πυρήνης τοῦ ὄρους 

Τάρβελοι, καὶ πόλις αὐτῶν 
“Ἔδοχα “ὠγοήστοι,. ς ἐς «αδνος, οἱἷἧς μὸ γο΄. 

δ. 10. Ἔν δὲ τῇ μεσογείᾳ τοῖς μὲν. Πίκτοσιν ὑπό- 
κϑινται Διμουΐκοι καὶ πόλις 

Αὐγουστόριτον .. . «νον νειὰ 7γο. μὲ. δδ' 
δ. 11. τούτοις δὲ ΚΚαδοῦρκποι, καὶ πόλις 

“ουήονα ἢ Δούκονα....«..«..«.«.«' Ο5ὃβῳἰμμξ ὃ. 
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δ. 12. ὑφ᾽ οὖς Πετροκύθριοι, γχαὶ πόλις 

Οὐέσουνα. - - «ον τ τσ ννν νυ δ Ζγ μς Ζγ. 

δ. 13. Πάντων δὲ τούτων ἀπ᾿ ἀνατολῶν παρή- 
ποντὸς ἐπιλαμβάνουσι καὶ τῆς μετὰ τὸν «Αίγειρα πο- 
ταμὸν Βιτούριγες οἱ Κοῦβοι, καὶ πόλις 

ἐε ρον τοῖς 55: κοὐ π βίον οὐδ δ Ἐο πε ο΄. 
ὃ. 14. Πάλιν δὲ ὑπὸ μὲν τοὺς “Πετφοχορίους πα- 

φήκουσι ΝΝιτιόβριγ ες; καὶ πόλις 

τ νον τευ προ τατον δος ὁ ἢ ἡ πθο απ ΛΟ 

δ. 15. ὑπὸ δὲ τούτους Οὐασάτιοι, καὶ πόλις 
πε τον ταν δῶρο ον νη λϑ εν μευ δι: 

δ. 160. ὑφ᾽ οὐς Γάβαλοι, καὶ πόλις 
“Αν»δέρηδον ἐβοο ον ἐβωολούο μηδέχη εν ἐγ 

δ. 17. καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Γαβάλους 4 ἀτιοι, καὶ πόλις 

Ταστα.. «ον ονοκννεσονον ἐϑ' μ8 “Ζ' 
δ. 18. ὑπὸ δὲ τούτους ἄὔσκιοι, καὶ πόλις 
2 ’ “Ξ ΩΣ 

2. ΠΣ 2. 6.6. Ὁ.ὁ ὁ ὁ ὁ. ὁ 65.5.5 507 με ἔ: 

δ. 19. τούτων δ᾽ ἀπ᾿ ἀνατολῶν μέρος τῶν Αρου- 
δ γον ἀν Ἴ 

δρνῶν, ἐν οἷς πόλις 

“Αὐγουστονέ ἔμετον ἐόν νον ας ν᾽ μ᾽ 

δ. 20. καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς «Αὐσκίους Οὐέλαυνοι, 
ὧν πόλις 

ΣΕ Ι ἐσ ον νυ εκ νος τε ν ἐπ τρονὴ μὸ 2’ 
δ. 24. ὑπὸ δὲ τούτους ἹΡουτανοὶ, καὶ πόλις 

Σεγόδουνον ἢ Ετόδουνον .... .(ζ δ᾽ μὲ ς΄: 
δ. 22. συνάπτοντες δὲ τῇ Πυρήνῃ Κουμουεγοὶ, 

καὶ αὐτῶν πόλις 

“Δουγδουνο(ῦ)ν κολωνία .. .-. «ἐξ μὲ. 
δ 99 πο ὐηθφίης οἱδὺν οἰ ἰκλρέον ἐπ νς 

ὁμοῦ πόλεις δ κὴς ἐκ νυτ τζὶ ὠεεχε ὐλαπηδθι: 

σι 
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͵΄' 

Κεφ. ἡ. 

᾿ ΄, Κελτογαλατία Δουγδουγησία. 

[Εὐρώπης πίναξ γ'.] 

5 δ. 1. Τῆς δὲ “ουγδουγησίας αἱ μὲν συνημμέναι 
Ὁ 2 “. ’ τ ι - τ 

τῇ «χουϊτανίᾳ πλευραὶ εἴρηνται, τῶν δὲ λοιπῶν ἡ μὲν 
ἕ ; ᾿ Ν - Ξ -» 2 - ι 

πρὸς δυσμὰς καὶ τῷ ἐφξξὴς ὠχξαγῷ περιγραφὴν 
4 ’ 

ἔχει τοιαύτηνγ᾽ 
᾿ τ - Γ Ὁ - .)» [4 

μετὰ τὰς τοῦ Δίγειρος τοῦ ποταμοῦ ἐχθολας 
4 , “ ΄ τΞ: ; 

τὸ ἐ “Βοιουστηξολιμην : ς πον τος αν κε χουν μγ αθ0 
ς ͵ εὐ Ἢ Τ ς Ξας ΄ Πρίου ποταμοῦ ἐγ θολα τ τὰ μϑὸ , 

᾽ Χ 2 ΄ ΄ - - 

Ουίνδανα ἡ Ουιδανὰ λιμὴν... .«ἰις( ΖΦ μϑγο 
Ἂ: 21 -π , Ἂς ἢ 

ψύβαιον; ἀξῥρον»:αἶο δ Ἀν πον τὸς δειδίειν γὐθάσδι: 
« ι τ Ξ5᾽ ι Ἃ ον τ 

δ. 3. ἫΝ δὲ προς ἀρᾶτους πλευρὰ καὶ παρὰ τὸν» 
᾿Ὶ Ε) ι ; ει 

15 Βρεταγίκον ὠχξαγον ἔχει ουτως" 

: 

᾿ ι) ’ 21 

μδτὰ τὸ Τόθαιον ἄχρον 
᾿ξ ολιοκανὸς λιμάνι». πὸ ἢ εἰς ΖΦ ν 

Τήτου ποταμοῦ ἐχβολαί ......ι5.γὺ ν γ΄. 
Ουιδουκαισίων 

0. “4ργένους (ποταμοῦ ἐκβολαΐ)... τὴ ΤΥ 2 
3 - 

Ουενελῶν 
΄ ͵ Ξ ΡΥ ΥΩΣΣ 

ΠΟ τ λ ΟΝ μα] ν «τὸς τ τῖδι οὐ τ ΠΣ 
3 Ἐς Ξ Ἢ 
Ολίνα ποταμοῦ ἐχβολαί ..... «ἡ Ζδ΄ γα. 

’ 

“Μειξουβίων 

οὔ Ἰγοιόμαγος (λιμήν) ἀετολντο ποϑεθιζένο ΣΤᾺ 

(ὦ [Καλειτῶν] 
Σηχοάνα ποταμοῦ ἐχβολαί ... .κ γα 2. 

2 - -- 

δ. ὃ. ἯΙ δ᾽ ἀνατολικὴ τῶν πλευρῶν συνῆπται 
- - τ ΄ ᾿ [τὰ ι 

μὲν τῇ Βελγικῇ κατὰ τὸν Σηκοάναν ποταμὸν, οὗ τὸ 
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μεταξὺ ἐπέχει μοίρας δὴ ον θα: οὶ μξ γ᾽ 
καὶ ἔτι τῇ ἐπ᾿ ευϑείας αὐτῷ γθαμμῇ μέχρι πέρατος, 

οὗ ἢ ϑέσις «««οννν νον εν νειν νυ ἈΒ μδ Ὑ: 

δ. 4. Ἡ δὲ μεσημβρινὴ δρίζεται ἔντεῦϑεν τῆς 
Ἰγαρβώνη σίας μέρει μέχρι τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ 4- 
κουϊτανίᾳ πέρατος. Κέμμενα θρη, ὧν τὸ μέσον 
μοῖραι «ον ὐν τειν εν κι κν κτννν ἊΣ μς Ζ. 

ὃ. ὅ. Κατέχουσι δὲ τὴν μὲν ἀρχτικὴν παράλιον 

ἀπὸ τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ Καλεῖται, ὧν πόλις 
πΠραμμύβονα τὐτῦς φρο τοε οα πότοις ἐαονδον εὐ ξ : 

3 7 

μεϑ' οὖς οἵ Δειξούβιοι, 
Ξ 3 ᾿ 

εἶτα Οιενελοί, 
3 ει 3 ΡΒ. 2 ’ὔ 

μδϑ ους Ουιδουκαίσιοι ἢ Οὐιδουκάσσιοι 

καὶ τελευταῖοι οἱ μέχρι τοῦ Τοβαίου ἀκρωτηρίου 
Ὀσίσμιοι, ὧν πόλις 

Οὐ ᾿ ἀν, ’ “- ’ 

ὑ00γ ἄνιον του συγ ΕΣ 
τ τ κα ς " τ 39 

δ. 6. Τὴν δὲ δυσμικὴν παράλιον ὑπὸ τοὺς Οσι- 
" 3 τ 

σμίους (ἔχουσιν οἱ Οὐδνετοὶ,) ὧν πόλις 
Ζ ΄ τ᾿ πος 4 49. δ΄ Ε 

σϑιθ ΘΙ] ΟΝ: αοπσ δ ς, ΘῈ μεδς το ἐν, τὰ 
Ἐπ ον τεῖ - τι πᾳ - - δε δ 
ὑῷ οὐς Σαμνῖται, πλησιάζοντες τῷ Δίγειρι ποταμῷ. 

39 τ ω Ὡ - ω 

δ. 7. Ἔν δὲ τῇ μεσογείᾳ τῶν μὲν Οὐενετῶν εἰσιν 
9 - τ΄ 
ἀνατολικώτεροι Αὐλίρκπκιοι Διαυλῖται, ὧν πόλις ; ΕἾ Ξ 

ΠΝ ΟΤΟ ον 0}. τ λ 2 τ ΠΗ ν ΠΕ ΥΠ τὴ γ᾽ 
39 ᾿ 9 7“. 7 

μεϑ' οὺς Αρούϊοι καὶ πόλις, 
3 , - " - 

Ουαγοόριτον ὌΠ Ύ  ο σ0} 
᾿ ΡΞ , , 

δ. 8. μεϑ' ους μέχρι τοῦ Σήκοανα Ουενελιοκα- 
σιοι, ὧν πόλις 

“2 ΄ : ἐπεὶ ’, πε , 

ἀτομαγος --««τὐννεενενι κι ς΄» 7 
Ἀ - ι - ΕΥ ’ 3 

καὶ πάλιν τῶν μὲν Σαμνιτῶν ἀγατολικώτεροι Ὧν» δι- 
-" γΞ ’ 

καουαι, ὧν πόλις 
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᾿Ιουλιόμαγος. ἘΝ τ ἈΠ ΎὉ μϑ γ΄" 
ὃ. 9. “τούτοις δὲ ἐφεξὴς Αὐλίρκιοι οἵ ἱκενο- 

μανοὶ, ὧν πόλις πρὸς ἀνατολὰς 

Θυύδινην ες το τοιο ὦ ἐν νγορ υφυλαῖς νῶι ὥσθ γ᾽ 
μ8ϑ᾽ οὺς ΙΝ αμνῆται;, ὧν στόλις 

Κονδιούλγροον. Ο ον εμ ομέμνωῖν ουνφρριδ' ὧρε 

ὃ. 10. εἶτα μέχοι τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ Αβριγ- 
- ᾿Ὶ τ 

κατοῦυοι, καὶ πολις 
Ε - - 
᾿ξ κουβοςον εἸυρο τοῖος διυνοῖς, ὡριὸ φογον φραθνοθεδν τ γε μνεψον 

« τ ι « 3 Γ ᾿ ’ 

δ. 11. ὑπὸ δὲ τους εἰρημέναυς σεαμταῦ διγκουσιν 

ἀπὸ τοῦ Δίγειρος ποταμοῦ ἐπὶ τὸν Σηκοάναν Αὐλίρ- 
κιοι οἱ Ἐβουραϊκοὶ, ὧν πόλις ΓΕΣΎΠ Σ 

Μεδιολάνιον οὐ ονξο κοι τ ογόνυβο ἤλθν ΟἹ ΜῆΣ 
ὃ. 12, ὑφ οὺς παρὰ μὲν τὸν Δίγειρα ποταμὸν 

“Ῥήδονες, ἢ Ρηΐδογες, ὧν πόλις 
- ΄, ΞΞ ΄ 

ἐπ π ΡΠ ΡΠΠ 1 
ΝΡ ΄ ΣΟ ὦ , Ἶτ΄ ΄, 

καὶ ἀνατολικώτεροι αὐτῶν Σένονες, ὧν πόλις 
2 ; Τῇ Ξ3 τς , 
““γηδικὸν, ἧς ϑέαις ,......ἀὁτ τις ὁπαιδ' ἰμξ (ἐς 

.: ι " τ ’ - 

δ. 138. Παρὰ δὲ τὸν Σηκοαναν Καρνοῦται, 
’ 

χαὶ πολεις, 
2: ἑ ππὸ ’ τ δ΄ 

Ἵυτριίον .- « ολενο θυθνονκιν ξυσοοια οὐολίος 70 μη ᾽ 

ἀρ λον; ον: ραν ξω ἐφρίροτ ὁ πὴ β μὲ" 
[-Ὁ Ὁ [᾿ Υ Χ ΄ 
ὑφ οὺς Παρίσιοι, χαὶ πολις 

Παρισίων “ουκοτδκία .... .«....ΧΏῈ ΖΦ μὴ Ζ’ 
Ἐν. «ει ’ Ἀ 7ὔ 

τυ οὖς Τρικασίιοι; καὶ πολις 
2 Ἷ - - 

«ἀὐγουστόβομαι.......2...0..5. ον φὴς δ΄. μὲ “Ὁ. 
Γ ͵ τ τ 

δ. 14. Πάλιν ὑπὸ τὰ εἰρημένα ἔϑνη παρὰ μὲν τὸν 
, - , 39 - 

“Δίχειρα τυγχάνουσι Τουρ ογιξὶς, καὶ πολις αὐτῶν 
(ὁ Αρίαλοοδαυμθν, οὰς.- είοτοιτονώς, αἰρνβεὶ ψεροφ: 
Θὺνϑ ει ΄ε »οὉ 32 , ει τ 

ὑφ οὖς πλησιάζοντες τοῖς ἀφρουέρνοις, οἵ παροικοῦσι 
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τὰ Κέμμενα δρη: Σεγουσιανοὶ; καὶ πύλεις αὐτῶν" 

προδοῦβυα, ᾿ξ νος λολοῦρι Το μ8 Ζγ 

Φόρος Σεγουσιανῶν .....«.«.. ΖΦ με Φ. 

δ. 15. Τῶν δὲ εἰρημένων ἀνατολικώτεροι ΠΤ ἐλδαι, 
καὶ πόλις 

στ ιον ΟΣ, πρῦ ες ες ων τ λοι δὲν θυ χες ΑΖ. 
; δι 106. ε΄ οὖς πρὸς τῇ Βελγικῇ Οὐυαδικάσ- 

σιοι, καὶ πόλις ΙΝοιόμαγος .... .χὃ7γ7 κμςΖ 
δ. 17. ἀπ᾽ ἀνατολῶν δὲ τῶν ᾿“ρουέρνων μέχρι τῆς 

πρὸς ἀρχτους ἐκτροπῆς τοῦ Ῥοδανοῦ ποταμοῦ τὸ τῶν 

“«ἀἰδούων ἔϑνος, καὶ πόλεις αὐτῶν" 

«Αὐγουστόδουνον.. . ««««ὐὐὐν ον «Ἀ7. γ6΄ μς Ζ 
ἀΚαβάλλινον ««οὉννὐν νον νον .κβ 7 μ8 γο΄ 
«Δούγδουνον μητρόπολις . «« «..37 δ μὲ Φ7 
δ. 48. [ὁμοῦ ἔϑγη . ..«.««νκπδ, 

γε δεῖ δὲν Δ ὦ ας ταν ξτος ποθ ἢ 

Κεφ. 9ϑ΄. 

Κελτογαλατία Βελγική. 

[Εὐρώπης πίναξ γ᾽.] 

δ. 1. Τὴς δὲ -Βελγιήᾷς Γαλλίας ἡ μὲν ἄπο δύυ- 

σεως πλευρὰ καὶ παρὰ τὴν “«Τουγδουνησίαν εἴρηται" 
ἢ δ᾽ ἀρκτικὴ καὶ παρὰ τὸν Ῥρεταγιπὸν ὠχεανὸν 
Ἔχει οὕτως" ὃ. 2. μετὰ τὰς τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ ἐκ- 

βολὰς... «ὐὐνν ν κε ννν νιν νειν υ γὰα ὦ 

Φρούδιος ποταμοῦ ἐχβολαὶ....χ Ζδ »β γ' 
Βαανα προν. τς ον ΟΣ 5. δ ἄγ. Ζ: 

ὃ: Ὁ. Μορίνων 

Τησοριακὸν ἐπίνειον... ..«....χβ δ 77 Ζ 
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Ταβούλλα ποταμοῦ ἐχβολαί....})7γ͵ Φ νγγ7 
ἹΜώσα ποταμοῦ ἐχβολαί..... .χὃ γο΄ »γ 7. 

δ. Δ, Βαταυῶν 
οὐχ οδειμον ον νυτολοιν ν δ φονι οτοῖο κα ἀεείαναι,  αΨγ ᾧ 
Ῥήνου ποταμοῦ τὸ δυσμικὸν 

ἀαύμον, τς ιν ξεεας ὃ μλ ΟΣ 
τ , , - - - - 

τὸ μέσον στόμα τοῦ ποταμοῦ. . κξ γ})γ ἔ 
2 4 - 

τὸ ἀνατολικὸν στόμα τοῦ πο- 
τῶ μον τον νε τὰς ἈΒ ἐλ π χολ τὴ γὸδ. 

ι ΡῚ 5} 3 - . 

ὃ. ὅ. Ἢ δὲ ἀπ᾽ ἀνατολῶν πλευρὰ περιορίζεται 
-ε. 7 - ι ᾿ ΄, ᾿ τ' 

τῷ Ῥήνῳ ποταμῷ παρὰ τὴν ]εγαλην Γερμανίαν" οὗ 
-τ τ ἕ τ γ ἕ ὼ Γ Ξ- ᾿Ὁ ἔπε, 

ἡ μὲν κεφαλὴ ἐπέχει μοίρας. «« «ον κϑ 7 με: 

τὸ δὲ κατὰ τὴν τοῦ Οβροίγκα ποταμοῦ πρὸς δυσμὰς 
ἐπτροπὴν μοίρας εἰρλρνονς τἠοοξονοκον  ελθη γ, 

δ᾽ ει : 

καὶ ἔτι τῷ ἀπὸ τῆς πηγῆς ἐπὶ τὰς “Ἄλπεις ὄρει, ὃ κα- 
τι 3 ΄ ΕΙ ἘΣ Ὑ 

λεῖται ᾿Αδούλας ὕρος. . « « «.......ϑ 2 με δ΄ 
2 « 2 -- - 

Ιουρασσος ρος . «.«..«τ.ς δ΄ μς' 
ς “ὅ 3 τ κ -- 

δ. 6. ἡ δὲ ἀπὸ μεσημβρίας πλευρὰ συνῆπται μὲν 

τῷ λοιπῷ μέρει τῆς Ναρβωνησίας Ταλλίας, διηκει δὲ 
ἀπὸ τοῦ εἰρημένου κοινοῦ ὁρίου τῆς τε “1ουγδουνησίας 
καὶ τῆς ΙΝαρβωνησίας μέχρι τοῦ κοινοῦ πέρατος τῶν 

3 . -.2 Ξ Ε 
τε ᾿ἄλπεων καὶ τοῦ Αδουλα ὁρους, 
[4 ΄ πὸ Ἔριν ν᾿ 

ἜΤ  όΠΠΠΠ ΠΩ: 
" " δ ’ ) 7 

δ. 7. Κατέχουσι δὲ τὴν παράλιον ἐπιλ αμβάνοντες 
συχγὸν καὶ τῆς μεσογείας παρὰ μὲν τὸν Σηκοάναν 
᾿Ατριβάτιοι, ὧν πόλις 

᾿Ομεχι να ον δ ὁ δ Υ βολθηθω οοιυ δι, γα" 
ι ι ’ « ᾿ Ξ5᾽ 

δ. 8. (Ὃ) μετὰ δὲ τουτους ὡς σρος ἀρχτους Β8}λ- 

λουακοὶ, ὧν πολις 
ἐς ΄ Ξ- Ξ ΄ 

ἡζαῖσ σρυμογρο «1.6. 5 οἰκιορλοο»  ἀβ  ϑογυ ον 
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μεϑ' οὺς δμοίως Δ μβιανοὶ, καὶ πόλις αὐτῶν 

Σαμαροβρίουα. Ὁ Δ ας χυβνρ βαδέφοιαηθαῦς 

μεϑ' οὑς οἵ ΔΙορινοὶ, ὧν πόλεις". 

ἐπ πορέσε. ας πον ον τ  βι χον ΣΙ ΟΟΙ 
τ ΕΣ 

μεσύγειος πρὸς ἀνατολὰς 5 
ΤΠ ΘΟ ΟΝ δ οὐδα, τς τντ.ονοι τἀ ανϑεὰ ὦ υδε, γ' γνβ γ 

ΚΟ δ πο ονυλα δε ὑχάνς ἀκολο Ὁ, γ᾽ 

δ. 9. εἶτα μετὰ τὸν Ταβούλλαν ποταμὸν Τοῦγ- 
ζθοι, καὶ πόλις 

᾿Ατουάκουτον πῶ κ ρλα ΨονἘ πὐννδη γβγ᾽ τὸ 

δ. 10. εἶτα μετὰ τὸν Μῶσαν ποταμὸν ἥϊενά- 
πιοι χαὶ πόλις αὐτῶν 

-’ - - 

Κάστελλον - - « «οὐ τον νιν τινες «58 γβ δ΄. 
δ. 11. Ὑπὸ δὲ τὰ εἰρημέν αι ἔϑνη παρήκουσιν ἀρ- 

κτικώτεροι μὲν Ν δρούιοι, ὧν πόλις 15 
ῬΒάγανον ἢ Βάγακον. ἐρενοικβο λυ πο δεν χα 761", 

ὑπὸ δὲ τούτους ἀπ᾿ ἀνατολῶν τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ 
Σουβάνεκτοι, ὧν πόλις 

ἐΡ ΠΕ μρῆιρ ι: Ξένος ἐκυνονοιο Ν ὕχον ἐροῦθ ΒΡ το «ῬῈ 
ὑφ οὕς οἱ Οὐερομάνδυες, ὧν πόλις 20 

Αὐγούστα Οὐερομανδύων.......γε ΖΦ ν' 
ὑφ᾽ οὺς Ουὲέ ἑσσογες, ὧν πόλις ὃ ομοίως ατὸ ἀνατολῶν 

τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ 

Αὐγούστα Οὐεσσόνων ......-..χκγ ΖΦ μϑ γ' 
δ. 12. μεϑ' οὖς παρὰ μὲν τὸν ποταμὸν οἱ Ῥημοὶ, 95 

καὶ πόλις αὐτῶν 

Ἐἰρ ΛΟ ΘΟ ἘΘ ΟΝ. τὺ τε λοξοκεκοζους "Ἀγ ἐδ μη 72: 
ἀνατολικώτεροι δὲ τῶν “Ρημῶν, ἀρπτικώτεροι μὲν Τοι- 
βηφοὶ, ὧν ΠΣ 

Αὐγούστα Τριβηρῶν . « « « «-« «ἂς μη. 5΄" 580 
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μεσημβρινώτεροι δὲ Μεδιομάτρικες; ὧν πόλις 
Διουόδουρον..  Υ υ τ ΛΟ τ πο 

δ. 18. ὑπὸ δὲ τούτους καὶ τοὺς ἹΡημοὺς “ευκοὶ, 

ὧν πόλεις" 

“Ὁ ΟΕ ἀτλξυδλς λῴνν Ὁ τρῆς ΟΥ̓Δ δ ΜΕ ΘΕΣ ΑΝ μξ 
Ἰγὰ Ἰσίον «τ ὐπονεενν σον αδ γ᾽ ΜΞ γο.. 
ὃ. 14, Τῆς δὲ παρὰ τὸν Ῥῆνον χώρας ἢ μὲν ἀπὸ 

ϑαλάσσης μέχρι τοῦ Ὀβρίγκα ποταμοῦ καλεῖται Γερ- 

μανία ἢ κάτω" ἐν ἢ πόλεις ἀπὸ δ ΝεΙν τοῦ Ῥήνου 
ποταμοῦ τῶν μὲν Βαταυῶν μεσύγειος 

αταυόδουρον ἀρσΘνΝ τον πα ωξδν ΒΝ 

ὑφ ἣν Οὐέτερα . « « «οὐ νον τν ε ας 2. γα 4γ᾽ 
δ. 15. ἐν ἡ Δ4εγίων λ΄ Οὐλπία 

εἶτα ᾿Αγριππίνηνσις «« «τον ον «ἥξζ γα γὰ Ζ 
εἶτα Βόννα..- -. « «νος μος 7) Ὁ  βΡι 

δ. 16. Αεγίων "Ὁ “19ηναΐη 
εἶτα Τραιανὴ “Δεγίων ..«««οον χη ιν 
εἶτα ΜΜοκοντιακὸν οέοωὴς οἶδωῦς ἐπ ΟΣ ϑΟΨΟΝ δὴ! 
δ. 17. ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Ὀβρίγκα ποταμοῦ πρὸς μεσ- 

ημβρίαν καλεῖται Γερμανία ἢ ἄνω, ἐν ἡ πόλεις 
ἀρχομένων ἀπὸ τοῦ Οβρίγκα ποταμοῦ" 

Νεμήτων μὲν 
ἸΝοιόμαγος «τ. 0 νον κως ἐὰ ἀρ  θ. ἀ 89 ἈΦΟΥ͂ 
ρου α» ἐυυπας τοιουυοιυνούννς πὰ Θ Ή9  χθ τὐ δ θξ,- 

Οὐαγγιόνων δὲ 
Βορβητόμοαγος .-- --«..««ον χ᾽ μὴ 27 
ἹΔρ εμεὀρεῖεον -.....90κονοτον το νους Ἧζ 7. μὴ γ᾽ 

δ. 18. ““εγίων ἡ Σεβαστὴ 
Τριβόκκων δὲ 

Ῥρδυκόμαγος «....9 τ οοο τὸ αξ ΦΥ μὴ 7 



Ρ- 51. ε4. Βε ΘΟ ΆΑΤΙ ΠΙΆ ΝΔΕΒΟΝ: 109. 
9ιΙ. - ΕΞ 

ΒΝ η βθ σεν τον ἐπ λϑι κολοὶ  πόνομευ ἑὐθῇ μη: 
(Ὁ ἹῬΡαυριπῶν 

ς - ΞΡΕΣ ΤΕ Σ᾿ Ξ ».7 
Εαδρισον Πθ)γαυσιεις ἐλ τσ κ κι υδη μξ Ζγ 

“4ργεντουαρία εἰσ κ κι κικ κι κίεν κου ἄχ ομξυχο.. 

δ. 19. Ὑπὸ δὲ τούτους καὶ τοὺς Ζευκοὺς παρή πὶ 5, 

κουσιν οἵ “όγγωνες, ὧν πόλις 

“Φηδοιβατουνονα ον πα ον μι διε δὲ  ὐμ 6 γ΄. 

δ. 20. καὶ μετὰ τὸ ὑποκείμενον αὐτοῖς ὅρος, ὃ 
« 3 ῖ 3 χ ν᾽ ἄντ ς - 

καλεῖται Ιουρασσὸς, Ελουητιοι. μὲν παρὰ Ῥῆνον 

ποταμὸν, ὧν πόλεις" το 

Ῥὰνοδουδῶν .-:ς...κονς ἐς εξρλιος, ἐροδο ας μς. ὦ 

Φόρος Τιβερίου. « «ον ον ιν υ ον ΒῊ ς᾽ 
δ. 21. Σηκοανοὶ ὑπ᾽ αὐτοὺς, ὧν πόλεις". 

πΠἰἐπεσειον αν πα εν [ε γο΄ 
ΠΣ ΡΠ - ἐἰς 15 
᾿Ἔχουξσταίς ον τό ήδ Ὁ ὡρς ἀἰξρυδδοο 8 ᾿ 
σε κοντα ες πος ας ΒΤ η με: Ζ 

᾿ς μὸν ἔθ νηΐ. οἰόναν κομβοωνν 
ἀρ ολειοὶ δδσυνα κῶχν δον αὔξων οἴνοις ολὴν 

Κεφ. {. 20 

Κελτογαλατία Νιαρβωνησία. 

[Εὐρώπης πίναξ. γ΄ .] 

δ. 1. Τῆς δὲ Ιγαρβωνησίας αἵ μὲν παρὰ τὰς συνγ- 

ἡμμένας τρεῖς ἐπαρχίας πλευραὶ εἴρηνται, τ τῶν δὲ λοι-- 

πῶν τὴν » μὲν πρὸς ἕω τὰ δυσμικὰ τῶν Ἄλπεων ὁρῶν 5 

ὁρίζει τὰ ἀπὸ τοῦ ᾿Αδούλα Ὁ ὄρους μέχρι τῶν. ἐκβολῶν 

Οὐάφου τοὺ ποταμοῦ, ὧν ϑέσις.... Ἐς ἀμ: 
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δ Σ Τὴν δὲ πρὸς μεσημβρίαν πλευρὰν ὁρίζει τό, 
τε λοιπὸν τῆς Πυρήνης τὸ ἀπὸ τῆς «ἰκουϊτανίας μέχρι 
τῆς ἐπὶ τὴν καϑ' ἡμᾶς ϑάλασσαν ἀχρωρείας » ἐφ᾽ ἧς 

τὸ ““φροδίσιον ἱερὸν, καὶ ἢ Γαλλικὴ ϑάλασσα ἐφεξῆς 

6 μέχρι τῶν τοῦ Οὐάρου ἐκβολῶν, ἐχούσης τῆς παρα- 
λίου περιγραφὴν τοιαύτην" : 

μετὰ τὸ ᾿Αφροδίσιον.. ...«.«.«.«.«. Υ. μβγ 
᾿Πλλέριος ποταμοῦ ἐκβολαὶ... . «κα μθ γο' 
“Ῥουσκίωνος ποταμοῦ ἐχβολαὶ ..χα δ᾽ μβ Ζδ᾽ 

1ιὸό ἅταγος ποταμοῦ ἐκβολαὶ .....γχα Φ μβ Ζδ' 
ρόβιος ποταμοῦ ἐκβολαὶ... . «πὰ δ΄ μβ «δ΄ 
“Ἰραυρίου ποταμοῦ ἐκβολαὶ... .κβ ᾿ μβ ἐγ' 
ἥγαθη πολιξ σι ΕΟ δ ποεῖβ δι σόμβςξις 
ἘΣ το» θὲ τππτος λας ἐς βου ες 

ἘΞ φύῦσαι Μαριοαναί.. « «ς΄ «Ὁ. «ὐβιδδιββιχοι 
Ῥοδανοῦ ποταμοῦ τὸ δυτικὸν 

στόμα. «.«τὐὐνν τε νννν β Ζγ βθιμαν 
“Ῥοδανοῦ τὸ ἀνατολικὸν στόμα... Ἀγ μβ γο- 

δ. ὃ. ἢ ὑπὸ «Τούγδουνον τοῦ ποταμοῦ πρὸς τὰς 

20 ᾿ἄλπεις ἐπιστροφὴ ἐτεκενννεν τυ. με δ΄: 
τὸ κατὰ τὴν λίμνην αὐτοῦ μέρος τὴν καλουμέν ην 

Διμένην ἢ -“εμάνην. ἘΣΜΕΝ ΡΟΣ ὉΠ εξ 
ἢ πηγὴ τοῦ ποταμοῦ ........ - Ξη ἢ μὸ γ΄. 
δ. 8. Τῶν δὲ συμβαλλόντων αὐτῷ ποταμῶν εἰς 

95 μὲν τὸ ἀπ᾽ ἄρκτων «“ουγδούνου μέρος εἰσρέουσιν Ὁ τε 
ραρ καὶ ὃ Δοῦβις, προσμιχϑέντες οληλδίε ἐπέχουσι 

δὲ αἱ μὲν τοῦ ̓ ἄραρος πηγαὶ ἀπὸ τῶν 
᾿ἄλπεων ῥέουσαι ««««.ὐνὐνν νον χη 70 δ γο΄ 
αἵ δὲ τοῦ Δούβιος ποταμοῦ ὑπ᾿ αὐὖ- 

30. Τὸ» θέ ἐδ ν κλεῖ ἔθνος οἰρωθδς και ἰο τ δῆ οἷ μ 2. 



(λ Ὁ. 85. ε. Βε) ΘΑΙΠΙΑ ΝΆΒΒΟΝ. Ἢ 

δ. ὅ. ἹΡεύσαντες δὲ καὶ αὐτοὶ πρὸς ἄρκτους ἀπὸ τῶν 

᾿ἄλπεων, ἐ ἐπιστρέφουσι πρὸς δυσμάς καὶ ἢ μὲν συμβολὴ 
αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους ἐ ἐπέχει μοίρας χε 7γχ΄, με ' 

ἢ δὲ πρὸς τὸν Ῥοδαγὸν ποταμὸν 
συμβολὴ... ονν νιν ννννν ἐδ με Ζ. 

δ.0. ( Ἢ Εἰς δὲ τὸ ἀπὸ “μεσημβρίας Οὐιέννης πόλεως 
μέρος ὁ δέουσιν ὁμοίως ἀπὸ τῶν ᾿Δλπεων ὃ τε Ἴσαρ πο- 
ταμὸς καὶ ὃ “Ιφουέντιος ποταμὸς, καὶ τοῦ μὲν Ἴσαρος 
αἵ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας ἐπ ον Ἐς χῆ μδ 

τοῦ δὲ “φουεντίου ἧ κεφαλή οὐλὴ ΖΦ Ἀγ Ζδ΄. 
β δ. 7. Πόλιν δὲ ἢ μὲν τοῦ Ισαρος πρὸς τὸν “Ροδα- 
γὸν συμβολὴ ἐ ἐπέχει μοίρας . .-«..νβ γ' μδ ΖΦ; 

ἢ δὲ τοῦ ΖΔρουεντίου μοίρας... .5Ἀ.7 ΄ μγ 4γ. 
δ. 8. Μετὰ δὲ τὸν ἹΡοδαγὸν ἐπὶ Ὁ κεῖται 

Αὐατικῶν 

πόλις μαριτίμα, κολωνία ..... Ἀγ Ζ γ 
εἶτα Καινοῦ ποταμοῦ ἐχβολαὶ... .3γ «2δ' μΜΥ 
εἶτα Κομμονῶν πιοθλις ασσαλίαχδξ κγ ιβ' 
καὶ Ταυροέντιον εσεν κε κεν κὃ ἔγ μβ ἐγ 
καὶ ὁ Κιϑαριστὴς τὸ ἄκρον... « Κε μβε 
Ὄλβία πόλις... «νον νον νιν υΚδ ς΄ μβ ἐδ 
“Αργεντίου ποταμοῦ ἐκβολαὶ... .58. γο΄ μβ δ’ 
φύρος ̓ Ιούλιος κολωνία ...«.--«ς ΖΦ μβ γ᾽ 

εἶτα Δεκιατίων ᾿Αντίπολις -.. χζ μΜγ 
καὶ αἱ τοῦ Οὐάρου ποταμοῦ ἐκ- 

βολαὶ. ««νν νειν μεν νννν ἄξ ὦ μγ. 
δ. 9Θ. ΧΚατέγουσι δὲ τὰ μὲν δυσμιιώτατα τῆς 

Ἰγαρβωνησίας Οὐόλκαι Τεκτοσάγες, ὧν πόλεις 
μεσόγειοι" 

ΕΠ. βΕδές  ϑοὶ ΟΣ οχοώς τον ον ας θυ αι μγ ὃ 
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113 18. τι. ΘΑΡ. 10: 
“Ῥουσκινὸν «. «Οὐ... τῆς δ ῥάξι α - μΖ 
Τολῶσα κολωνγία᾽....0πὸ οὐν ιν νον ον 5. ΖΦ. μὲὸ δ᾽ 
Κεσσερὼ ὀλαοκλς οὐ ταν ολνῖο; ἐδρενγ οι ὐ ὍΆ κα δ' μὲ 
ἹΚαῤπασὼ. - «.- νέννυνούρεον ὑκεγιό ον του μγ 2 

ὅ Ῥϑαπέξοι.. «3.8... ΘΑ ν γερδ τα τὴς ἢ κα ὥ μγξ 
Ἱγαρβὼν. κολωνία ... «ον φονύνενιν κα. μγ. 
δ. 10. Μετὰ δὲ τούτους μέχρι τοῦ «Ῥοδανοῦ πο- 

ταμοῦ Οὐόλκαι “Δρικόμιοι, ὧν πόλεις μεσύγειοι" 
Ουθϊδομοχος ἐς εἰς τον ν ν ευνενοὶ νι κα ΖΦ μὲ 2. 

10. Ἰγέμαυσος κολῶνία.. «τον ν ονο νον κβ μὸ 2: 
δ. 11. Εἶτ᾽ ἀπ᾿ ἀνατολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ ἀρχτικώ- 

τατοι μὲν ̓ Αλλόβρογες, ὑπὸ Μεδούλους, ὧν 

πόλις μεσόγειος 

Οὐΐεννα ... ««- πϑν οὐντοτονοῦς ττττν - 57 με᾽ 
1ὅ δ. 12, ὑφ οὗς δυσμικώτεροι μὲν ΣΕ) αλλαυνοὶ, 

ὧν “πόλις 

Οὐαλεντία κολωνία. « «ον νον ἈΚ μὲ γ. 
δ. 13. [Π Ἑρμανία. δευτέρα.] 

“Ανατολικώτεροι δὲ Τρικαστινοὶ, ὧν πόλις 

20 ἹΝοιόμαγος δ πρου ἐν οὐδ οροιν, ἐνῷ τὴν Χ) με᾿ 

δ. 14. εἶτα ὑπὸ μὲν τοὺς Σεγαλλαυνοὺς Καύα- 

ΘΟ, ὧν πόλεις μεσύγειοι" 

᾿Ακουσίων κολωνία «. « « «ον ον μὸ γο΄ 
ὐενίων κολωνία . .. «τον ον ΧΥ μὸ 

95 ᾿Αραυσίων....... προ βοχοριόπεος ὡς χὃ μὸ 4. 
τς ἈΚαβελλίων κολωνία. ...... Δὰν χῦ μδ' 

δ. 16. καὶ. ὑπὸ τούτους Σάλυες, ὧν πόλεις 

ὁμοίως" 
Ταρουσκών.......- τυ ες νεοους Ἀ1}» ΜΥ γο 

βῃδ τ π λον. Ὁ ἐπε σς ὀοοσσο,» ἈΨ. Ὁ ἐμὴ δ 



(". ὅ6. εἀ. Βετνί.) ΘΕΒΕΜΑΝΙΑ. 413 

᾿Δρελᾶτον κολωνία,......«.«....1β Ζδ΄ μγ γ΄ 
ὕδατα Σέξτια κολωνία ....«.«.«-«χὃ ΖΦ μΥ γο΄ 

᾿Ερνάγινον Ἔκ κίον: ἀδεροδ ὦ τὰ μγ ΖΦ’: 
ὃ. 16. ὑπὸ δὲ τοὺς Τρικαστινοὺς Μήμινοι, (ἢ 

Μήμεινοι) ὧν πόλις 
Φόρος ἹΝέρωνος ἐὐπ ΠΥ Υ ΒΕ ἜΣ κε γο μὸ δ᾽: 
δ. 17. ὑφ οὕς Οὐοκόντιοι, καὶ πόλις 

Οὐποιών..- ει ων νου .ἰς μὲ Ζ': 
δ. 18. ὑφ᾽ οὕς ἘΠ αἰ αρξεΣ καὶ πόλις αὐτῶν 

1} βαυγούστα ΤΡ οτος ἘΠ ΤῸ ς πς μ γο΄. 

Ὁ ὃ. 19. Οὐοκοντίων δὲ καὶ Μηημίνων ἀνατολικώτε- 
ρου Σέντιοι; ὧν πόλις μεσόγειος 

ΡΉΑΝΙ ΤΑΜΕΣΣ τ ΟΣ ΒΑ ΝΟΈ ΟΨΊΗΣ ὑπ, χζ ς μ γ᾽ 

50: ὁμοῦ. ξϑνῆ. .τοτλονλνυ  νέοςος δ, 
πολ ει δὲ ας... «ἢ οι πες ἐκ ροὶ μεαν 17. 

δ. 21. ΙΝνῆσοι δὲ ὑπόκεινται τῇ γαρβωνησίᾳ, 
᾿4γάϑη μὲν κατὰ τὴν ὁμώνυμον πό- 
ΝΠ θέσις, Ἐν}, ἐκερθνς ἀνα κἰ νας χβ Ζ μβ ς΄ 

μεϑ'᾽ ἣν Βλασκών .....««.«.οὖ ,3βς μβγ᾽ 
αἵ δὲ Στοιχάδες ὑπὸ τὸν Κιϑαριστὴν πέντε τὸν ἀρι- 
ϑιμὸν, ὧν τοῦ μέσου ϑέσις .. -« « «18 μβ δ΄: 
ὑπὸ δὲ τὸν Οὔαρον ποταμὸν 

“Τηρώνη ἢ «“ῆρος νῆσος, ἧς ϑέσις κξ δ μβ δ΄. 

Κεφ. ια΄. 

Γερμανίας Μεγάλης ϑέσις. 
[Εὐρώπης πίναξ δ΄. 

δ:1. “Τῆς Γερμανίας τὴν μὲν δυσμικὴν πλευρὰν 
ἀφορίζει ὃ 0 “Ῥῆνος ποταμὺς, τὴν δὲ ἃ ἀρκτικὴν ὃ Γερμανι- 
κὸς ὠχεαγός᾽ ἧς ἢ περιγραφή ἔχει οὕτως" [μετὰ τὰς τοῦ 

Ρτοι,. 1. Η 

25 



114 1.18. 1, ΟΑΡ. 11. 

“Ῥήνου ἐκβολὰς, αἵ ἐπέχουσι μοίρας κη γ8] 
ἹΜΜαναρμανὶς λιμὴν εἰρικ κε τὐ ως οχξ δῦ: γγὸ δ΄ 
Ουίδρου ποταμοῦ ἐχβολαΐ..... χη γὺ γ΄ 
᾿“μασίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ..... κϑ' γε. 

8 Τερμανία δευτέρα" 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ... .. «. .«1β γβ 
Οὐισούργιος ποταμοῦ ἐκβολαί. .Ἶα γε δ΄ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ. .... .1δ γβς 
᾿ἄλβιος ποταμοῦ ἐχβολαί. ....- .1α γς δ΄ 

1ιο΄ αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ... .... .19 γ. 
δ. 2. Κιμβρικῆς Χερσονήσου 
Ἢ μετὰ τὸν 'άλβιν ἐξοχή... . -. .1β γς 2γ' 
ἦς διρξξῆς ξΕΟΧΗ ........ὅὕς,(νννννννέννις 18 γη γ᾽ 

Ἢ 8.8. ἡ ἔτι ἐφεξῆς καὶ ἀρχτικωτάτη 19' γϑΖ 
15 τὸ ἀγατολικώτατον αὐτῆς ΤΗΣ μ δ γϑ 2 

ἢ μδτὰ τὴν ἐξοχὴν πρώτη ἐξοχή 19.7χ'΄ νη δ΄ 
ἢ ὑπὸ ταύτην ἐφεξῆς --.....«ἦξ γζ' 

δ. ἅ, ἡ πρὸς ἀνατολὰς ἐπιστροφή... 18 γς 
“Χαλούσου ποταμοῦ ἐκβολαΐ .. .ἦζ γε: 

2 Σουήβου ποταμοῦ ἐχβολαΐ....29 ΖΦ γς 
Οὐιάδου ποταμοῦ ἐχβολαί.....«μβ ς΄ υς 

3 ’΄ το Ὁ Ρ 
Ουιστουλα ποταμοῦ ἐκβολαΐ ... μδ ψς 
- « Ὡ - --Ξ ἡ τα 

ῃ κεφαλὴ τοῦ ποταμοῦ .. -.- « «μ ψβ 
ἘΣΟΌΘΙ ἐν ἢ - τὴς Σἢ Ἀν ῃ 
ἢ ἄπο δυσμῶν αὐτῆς καὶ ἐπὶ τὸν 

τ { Ξ ΄ Ξτ ΄ 25 λβιν φρέσουσικ,νς ὁ δἰο ΣΝ εεμ ς' δ 0 
δ. ὅ. Τὴν δὲ μεσημβρινὴν πλευρὰν δρίζει τοῦ [πο-- 

ταμοῦ] Δανουβίου τὸ δυσμικὸν μέρος, ὃ ϑέσιν ἔχει τοι- 
αὐτην" ἢ κεφαλὴ τοῦ Δανουβίου[ποταμοῦ]ῦ μς γ΄" 

5) ΑΔη. ὃ. 2. Τπέρρ. 51 ολιπε πᾶ θα: 
.90 Θτιὰ6 δἰϊδπι 5θαυϊίι (α χα πβῖ0) 38, 50. 58, 50. 



(ὁ Ρ. ὅ7. εᾶ. Βι!.) ἙΘΕΒΜΑΝΙΑ,. 11 

τὸ κατὰ τὴν ἐχτφοπὴν τοῦ εἰς τὴν Γερμανίαν πρώ- 
του ποταμοῦ... «««««οον «ἦβ μζ δ' 

τὸ κατὰ τὴν ἐχτροπὴν τοῦ πρὸς μεσημβρίαν φέρον- 
τος ποταμοῦ, ὃς καλεῖται 

ΤΊ οτος ἡ θτλο ΤΣ ΟΝ ΠΟ 1 μξ γ' 
τὸ κατὰ τὴν ἐχτροπὴν τοῦ πρὸς τὰς ἄρκτους φε- 

θομένου δευτέρου ποταμοῦ, ὡς ἐπὶ 

τὴν Γαμβρήταν ὕλὴν «....«.««« «ἧς μς γο΄ 
τὸ κατὰ τὴν ἑξῆς ἐχτροπὴν τοῦ παρὰ τὴν «Δοῦναν 

ὕλην πρὸς ἄρκτους μο 

ΒΕ. πόκαμοῦ τις ς οςςςςς-, 79...’ Ὑμ 
ἣ ἐρεξῆς ἐπιστροφὴ, ἀφ᾽ ἧς πρὸς; μεσημ μβρίαν ἐπι- 

στρέφει τ Α  κὰν λύρσος, οὐεῥοθομε μξ ἐγ' 

τὸ κατὰ τὴν ἐχτροπὴν τοῦ πρὸς μεσημβρίαν δέον- 
τος ποταμοῦ, ὃς καλεῖται 

ὑγαθαβοεϑον Ἐν ϑνιόθον Κρ ἐδ μξ γο΄ 
ἢ κατὰ Κούρταν καμπή ..«..«.μβ μξ 
ἢ ἐφεξῆς ἐπιστροφὴ κατὰ Καρπην καὶ ἀρκτικωτάτη 

πεσορε. οἴ ΑΚ οσο υν ι ββυώυν γοη 
ἬΠΕΝΕῚ 

δ. 6. Τὴν δὲ ἀνατολικὴν πλευρὰν δρίζει ἢ ἀπὸ τῆς 
εἰρημένης ἐπιστροφῆς πρὸς τὰ" ὑπερχείμενα Σαρματι- 

ὙΤΙ ΔΑ [Ιιδεῖπια. ᾿πέουρμγθέιβ δα αππέιν ἢ. 1. 4τ|86 ἴπ 
ατδθοῖβ οοαἀ. ἀοπεάονδπίι: 
ΤΊ ΞΣ ΞΡΕῚ ΠΕ ΕΡ 
ἌΠ:4 ΠΟ τΙθ ΤΟΣ Ε 

δ᾽. τῶν ἴδ δ ὰ ἡ δ: 418:.--Ξ 

ΠΣ ΠΤ ΤΙΣ 
ΜΕΝ ἸΛΟΌΣΜΘΕΕΙΘΕ οἷς ων ον φεῦ. ΟΝ ΕΣ ΘΕΡΕΣ ΕΠ 5 ἘΞ Ἀ)Ε5...Ξ- 
ἈΠ 5. πὸ ς νος οὐ οὐ ρΗΣ ΣΩΝ 45. --- 44, 30. 
Ὠινογίριττ. ΑΙΡΙΚΞΕΙ ἘΠ τ οαπὶ ΠΔπιθῖο.. . 46. --- 44, 15. 
Ῥοκίβα [ϑαπιῦλῖι5 ΕΠ 6 οί ιν δα διυιβέσιιπ : 
λνθνίιριιπι Οδανα θπ15 ἢτιν!, 481 δὰ ὨΔ- 

οἴᾶπι ἔθυύι. . Ὁ . 49, .--- 43, 830. 
Ῥαχβ, 486 ἰυχίᾶ ἀϊνοιξίιμα δδί, Αἀϊπέαα (ΑΙυΐδ68) 

Ι Σ ΗΔ 
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κὰ ὄρη διάστασις, ὧν τὸ μὲν νότιον πέρας ἐπέχει μοί- 
ρας ς 9Φ9ο ϑ ΦΦ 999 9999 9 9 95 9 9 9 9 800 ο μβ ἊΣ μη «“ 

τὸ δὲ βόρειον ττλτττσνεν στε 7 ὦ 1. 
καὶ ἡ μετὰ τὰ ὕρη ἐπὶ τὴν εἰρημένην κεφαλὴν τοῦ 

Οὐιστούλα ποταμοῦ, καὶ ἔτι αὐτὸς ὃ ποταμὸς ἕως ϑα- 
λάσσης. 

ᾧ. 7. Τῶν δὲ διεζωκότων τὴν Τερμανίαν ὀρέων 
ὀνομαστότατά ἐστι τὰ τε εἰρημένα καὶ ἰδίως καλούμε- 
γα “Σαρματικὰ, καὶ τὰ ὁμώνυμα τοῖς “Αλπίοις, καὶ 
ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν τοῦ ΖΙανουβίου, ὧν τὰ ἄχρα ἐπέ- 
ΧΕΙ ἀιοϊανοΣ ΚΣ  Θ ΘΟ Ἐς ΣΥΝ μξ 

καὶ αν νννννσνσε στε ετενννννἦχ μη δ’ 
καὶ τὰ καλούμενα ᾿ἄβνοβα, ὧν τὰ ἀκρα ἐπέχει μοί- 

οὐδε δύς νόθα οι δε βέκευ  δεεο μϑ 

ας ΕΜ ΔΌΣ δ σος Οὐδ νυν εν γβ' 
καὶ τὸ Μηλίβοκον ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοί- 

ἤαο ΤῸΝ σὲ νῶν ἐροορς μεθ γβ 4 
καὶ εν ν κε νινν εκ σ εν εεκτενν εἦξ γβ ΖΦ: 
ὑφ ἃ ἔστιν ῇ Σημανοὺς ὕλη καὶ τὸ ᾿Ασκιβούργιον, 

οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας 19' γὃ 
καὶ. «ον σε σεν κεν σεενν νειν εμδ »βε 
καὶ ἔτι τὰ καλουμένα Σούδητα θρη, ὧν τὰ ἄκρα 

ἐπέχει μοίρας «ον νον ον οἿδ γ» 
ἘΣ τ δος Ὁ ΣΦ ὠρηνν ΡΥ Ψ 

Δηιπΐ59 4τῖ δἡ δορίοηιίτϊοποπι οὐπὶ ἱπηρδίιι 
νϑοῦιι5 Π δοῖαπιὶ νι. . 9. 5... 580.-- 44. -- 

ΕἸοχῖο τὑχία Οαϑϑέιπη.. . . ον νὸν δ1.-- 44. -- 
Ἑ]εχίο ἐιιχία Απἕππι εἰνιξαίεπι δὲ μῖης 5416 

δὰ οβίϊα νοσδίιν ἰβίο . . . 9. 60. 84,20. 45, 45. 
ΕἸόχῖο ᾿ἰχία ὨΙοσοπίδπι ον ἰαΐοπι . , . 48. --- 46, 40. 
θβίϊα νϑγο 400 οΥϊπθ 58 μα ϑδηΐ, πέτα ἀϊοθίμτ, τ] 85 6- 

τὰν (δ Νγεβία ᾿πβιυϊοσθ. 



 ν. ὅ8. οἅ. Β) ΘΕΒΜΑΝΊΙΑ. αἰ 
ἘΞΕΝ τῇ εἰ - « » 

ὑῳ ἃ ἔστιν ἢ Γαμβρήτα υλη" ὧν μεταξὺ καὶ τῶν 
ται Ε Ὁ:3 ΄, γ 

«Σαρματικῶὼν ἔστιν ὁ Ορχυνιος δρυμῶν. 

δ. 8. Κατέχουσι δὲ τῆς Τερμανίας 
το τς ἣν 5. “5, 

τὰ μὲν παρὰ τὸν Ῥῆνον ποταμὸν ἀρχομένοις ἀπ᾿ ἀρκτῶν 

οἵτε Βουσάκτεροι οἱ μικροὶ 
Ὰ ε νν ΄ Ν καὶ οἱ Συγαμβροι 

ΕΣ ει Γ 72 

δ. 9. ὑφ᾽ οὺς οἵ Σουῆβοι “αγγοβαάρδοι 
εἶτα Τ ἐγκεροι 

2 [2 « ’ 39 

καὶ Ἰγκρίωνες μεταξὺ τὸ Ῥηνου καὶ τῶν Αβνοβαίων 
ΕΝ τ 

ὀρέἕων᾽ 
ἊΝ 9 ͵ 

καὶ ετὶ Ϊντουξργοι 

ταὶ Οὐαργίωνες 

καὶ Καριτνοί" 
ΡΒ) ᾿Ὶ 5 

ὃ. 10. ὑφ οὖς Οὐισποὶ καὶ ἢ τῶν ᾿Ελουητίων 
3 -- 

ἔρημος μέχρι τῶν εἰρημένων ᾿Αλπίων ὀρέων. 

δ. 11. Τὴν δὲ παρωκεανῖτιν κατέχουσιν ὑπὲρ μὲν 
΄“-" τ , 

() τοὺς Βουσακτέρους οἵ Φρίσσιοι 
᾿ -7 - 

μέχρι τοῦ Ἁἱμασίου ποταμοῦ" 
τ . ," - 6 ΝΥ ᾽ -Ὁ 2 

μετὰ δὲ τούτους Καῦχοι οὗ μικροὶ μέχρι τοῦ Οὐἱι- 
͵ Γ 

σούυργιος ποταμοῦ" 
ἰΥ - -“ἷ΄ ᾿. Ὁ 

εἶτα Καῦχοι οἵ μείζους μέχρι τοῦ ἄλβιος ποταμοῦ " 
2 Ὁ . 2 ΑΥ̓͂ τ 2 Π τ -Ὁ , 

ἐφεξῆς δὲ ἐπὶ τὸν αὐχένα τῆς Κιμβρικὴς Χερσονήσου 
“ἥ 

Σαξονες" 
39 ι ᾿ « ’; ε ΠῚ τ «. 7 ξ 

αὐτὴν δὲ τὴν Χερσόνησον ὑπὲρ μὲν τοὺς Σάξονας 
’ὔ Ξ - 

Σιγούλωνες ἀπὸ δυσμῶν, 

δίτα Σαβαλίγγιοι, 

εἶτα Κοβανδοί" 
ει ; 

δ. 12. ὑπὲρ οὖς Χάλοι, 
Ἕν» «- ᾽ ΙΓ [ὰ . "ω 

καὶ ἔτι ὑπὲρ τούτους δυσμικώτεροι μὲν Φουνδοῦσοι, 
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ἀνατολιχώτεροι δὲ Χαροῦδες, 
πάντων δὲ ἀρχτικώτεροι Κίμβροι" 

ᾧ. 18. μετὰ δὲ τοὺς Σάξονας ἀπο τοῦ Χαλούσου 

ποταμοῦ μέχρι τοῦ Σουήβυυ ποταμοῦ Φαροδεινοί" 
ὃ. 14. εἶτα Σειδινοὶ μέχρι τοῦ Ιαδούα ποτα- 

μοῦ, καὶ μετ᾽ αὐτοὺς Ῥουτίκλειοι μέχρι τοῦ Οὐι- 
στούλα ποταμοῦ. 

ὃ. 15. Τῶν δὲ ἐντὸς καὶ μεσογεΐων ἐϑνὼν μέγι- 
στα μέν ἐστι τό, τε τῶν Σουήβων τῶν 41 χειλῶν, 
οἵ εἰσιν ἀνατολικώτεροι τῶν «“αγγοβάρδων ἀγατείνον-- 
τες πρὸς τὰς ἄρχτους μέχρι τῶν μέσων τοῦ ἄλβιος πο- 

ταμοῦ καὶ τὸ τῶν Σουήβων τῶν Σεμνόνων, οἵτινες διή.-- 
κουσι μετὰ τὸν ᾿Αλβιν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου μέρους πρὸς 
ἀνατολὰς μέχρι τοῦ Σουήβου ποταμοῦ καὶ τὸ τῶν Βου- 

γούντων τὰ ἐφεξῆς καὶ μέχρι τοῦ Οὐιστούλα κατε- 
χόντων. 

ὃ. 106. Ἔλασσονα δὲ ἔϑνη καὶ μεταξὺ κεῖνται ---- 
Καυχῶν μὲν τῶν μικρῶν καὶ τῶν Σουήβων 
Βουσάκτεροι οἵ μείζους" 
ὑφ οὖς Χαϊμαι" 

Καυχῶν δὲ τῶν μειζόνων καὶ τῶν Σουήβων .47- 
γριουάριοι 

δ. 17. εἶτα “αγγοβάρδοι" 
ὑφ οὖς Δουλγούμνιοι" 

Σαξόνων δὲ καὶ τῶν Σουήβων Τευτονοάρ(ι)οι 
καὶ Οὐιροῦνοι, 

Φαροδεινῶν δὲ καὶ Σουήβων Τεύτονες 
καὶ υαρποι: 
ἹῬουτικλείων δὲ καὶ Βουγούντων Αἰλονυαΐίωνες. 

δ. 18. Πάλιν ὑπὸ μὲν τοὺς Σέμνονας οἰκοῦσι Φ1π 
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᾿ ἘΠ 4 δ ᾿ -» λίγγαι, ὑπὸ δὲ τοὺς Βουγοῦντας «Μοὐύγ(ϑοι οἵ Ὀ- 

μανγοί, 
« 3 ει Ψ « - ᾺᾺ ὑφ οὺς “ουγίι)οι οἱ Δοὔῦνοι (ἢ Δογγιδιδοῦνοι) 

, - - 
μέχρι τοῦ «Ἱσχιβουργίου ρους" 

« τ τ 

ὃ. 19. υπὸ δὲ τοὺς Σιλίγγας Καλούκωνες ἐφ᾽ 
ΙΝ - ν 

ἕχατερα τοῦ Ἄλβιος ποταμοῦ, 
Γαὴ τὸ» [4] ἣν 

τῷ οὺς Χαιρουσ(ῦ κοι 
΄- - ’ 

καὶ Χαμαυ οὶ μέχρι τοῦ Μηλιβύόκου ὕρους" 
τῇ ι 3 ι ΝΥ ὙΠ 57 δ. 20. ὧν προς ἀνατολὰς περὶ τὸν ᾿Αλβιν ποτα- 

τ Ξ -ὉοὋ 

μον Ραινοχαῖμαι, 
ἘΝ Δ εἰ ᾿ 
ὑπὲρ οὐὑς δατεινοῖ, 

Ἀ 57 ἘΝ ΄ ε΄ « :. 2 ΄ Ε) 
καὶ ἔτὶ ὑπὲρ τουτοὺς ὑπὸ τὸ ασκιβούργιον ὁρος 
Κορκοντοί 

Ἂ ᾽, « - Υ -Ὁ - τ 

καὶ “ουγί(θοι οἱ Βουροι μέχρι τῆς κεφαλῆς τοῦ 
Οὐυιστουλὰα ποταμοῦ" 

ε ι ι ’ Ὁ Υ 

ὃ. 21. ὑπὸ δὲ τούτους πρῶτοι Σίδωνες, 
εἰτὰ Κῶγνοι͵ 

εἰ [4 ΦΎΤνΣ ’ ΄ 
(Ὁ εἴτα Ουισβούργιοι ὑπὲρ τὸν ᾿Ορκύνιον δρυμόν᾽ 

΄ νυ ἐνὶ - ι ΟΝ Κα ῃ 
ὃ. 22, παλιν ἀπ᾿ ἀνατολῶν μὲν τῶν Αββνοβαίων 

3.ϑ ὦ Ὕ - ἘΠ [ἢ ι ΄ τά 

ὁρῶν οἰκοῦσιν ὑπὲρ τοὺς Σουήβους Κασουάαροι, 
Ξ 

εἶτα Νβδρτερέαγνες 

εἶτα Δανδοῦτοι, 
“ὦ ει ’ 

τῷ οὺὐς Τουρῶνοι 
Ὰ 4 

καὶ “αρουιγγοι" 
᾽ . « [4 

δ. 28. ὑπὸ δὲ τοὺς Χαμανοὺς Χάτται, 
καὶ Τούβαντοι, 

Ἀπ Ξ ΠῚ τ 7 Ὕ "»οΟ 

καὶ ὑπὲρ τὰ Σουδητα ορη Τευριοχαῖΐμαι; 
ε τ ι Ὕ 

ὑπὸ δὲ τὰ ὁρη Οὐαριστοΐ" 
- ει ελνὶ 3 δ. 24, εἶτα ἢ Γαμβρήτα ὕλη, καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς 

ΜΕαρουίγγους Κουρίωνες, 
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εἶτα Χαιτούωροι, 

καὶ μέχρι τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ οἱ Παρμαικάμποι. 
δ. 25. ὑπὸ δὲ τὴν Γαμβρήταν ὕλην Μαφρκομανοὶ, 

ὑφ οὖς Σουδηνοὶ, καὶ μέχρι τοῦ Δανουβίου ποτα- 
μοὺ οἵ ἀδραβαικάμποι" 

δ. 26. ὑπὸ δὲ τὸν Ορκύνιον δρυμὸν Κουάδοι, 
ὑφ οὖς τὰ σιδηρωρυχεῖα καὶ ἢ «ΜΠοῦνα ὕλη, 
ὑφ ἣν μέγα ἔϑνος οἵ Βαΐμοι μέχρι τοῦ Δανουβίου, 
καὶ συνεχεῖς αὐτοῖς περὶ τὸν ποταμὸν οἱ Τερα- 

κατρίαι 
καὶ οἵ πρὸς τοῖς Κάμποις Ῥακάται. 

δ. 27. πόλεις δὲ τίϑενται κατὰ τὴν Γερμανίαν ἐν 

μὲν τῷ ἀρχτικῷ κλίματι αἵδε: 
Δ δ ΘΝ ἀν ο ἤθὴ “γ' γὸὃ ἐδ 
Σιατουτανδα(εια ταϊαπάα. Τὰς ΑΟΤΥ,τ8.) χ᾽ γ' χὃ γ΄ 

ΤΕΧΕΝ ΣΝ ΤΩΣ πον ας ΜΕΝ ΗΊῸΣ λα γ8 

ἬΨΨΕΨ 3) τονε 5.5 
Ὑρηουίγον οὐ δες ΡΣ ν οδρι τε ἐπ Ἐν ΠΑ, γὲ 70 
ΕἼΤ ΡΣ ΑΣΑ ΚΥ ΟΣ ον τὲ λὃὸ δ γὸ γο 
ΕἼ ΘΙ ον ἩΡον τολῦ 
ΠΥ ΠΣ 

Εγξοῦ ΜΠ ζοιοὶίς «ἡ. Ὁ ἐσνιος ΜΕΥ γε Ζιβ' 
ΞΣ [2 ΞΞ 

πο οη οοοέἕοἕΨὁΨὁΨσΨὁΨψὁΨνΕν“Ὅὁόἁο.τι“ “τ 
9 τ ΄ πος τ} 
ΠΡ ΟΊ ὦ, ἀνε πους γε ρεξος τος ΤΈΡΕΝ, ΠΟ 
39 Ξ- Ξ 

ὙΠΛΕΙΣΟὐτ ΣΡ 7) -Ξ 
5. ΘΒ 

Ο᾽ 

Π οκεθουσγιον. τὸν. τς τς ΠΣ γε «“ιβ' 
ΤΡ ον τ ὦ 
Ἔν Δ ͵)ὴ9 
ΟΥΕΤΕΟν το κν τ; τ λγέκν ΚΉΠ0 γὸὃὸ “ 
ὩΡούλεον τ μιν οἷν τς τ θα ἘΝ 9 Ὁ 5. 70, 
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Ἐς μγ γε 
ΠΣ ιξυκαλίς δεγεις ς τς ς τ ες: μδ γὸ δ΄. 

δ. 28. Ἐν δὲ τῷ ὑπὸ τοῦτο κλίματι πόλεις αἵδε" 
Ὁ σα θοΟυ ΟΥΟΡᾺ «.5... 0: ττεινιίιιος χξ Ζδ΄ νβ Φ 
Ἰγαυάλια ....«.οονς Ἐν τύ τον κα κῃ σ΄ νγ ς΄ 
᾿ΠεδΙολαγίον ὅν τον τιν ον πα ον χη ἐδ »γ Ζδ' 
ΖΤΕυδέρ!ονς «τον το αι τον εἷς κχϑ7γ' γγγ 

ἜΟ) χδιον. ῬΣυον. τὸ τ πιν κοι κὴς 2. δον θ 
Στεθεί» )γονεῖον" "...». ἡ. τὰ δον ες λα γβ ς΄ 
ἘΠ Ο Σ τ ταν Τα τοΥ 
Ἡϊουνέτιον ὍΣ τὰ το κνν νόος 1α γο νβς 
Ζουλί ρον Οδον ἢ. ποτ ο πο τον ον 1β γὃ 
σε λέγ 70}, 5 ον το ον τυτολονολοτοκεῦ. λβ ᾽ν.) ξδ΄ 
Τουλισούργίον -".- δον σενέπτος 1β γο »νγγ 
ρεύχ θ». λνλ.ν.τοπαλιλο ἐλυλολολοπετο 1β γο νβ δ 
Υ ρρέέρπρψρέρψιΨΠρΨΠΨΠΠὍΠΕΠὋοὍοὁ 17 γα 7 
Τρύπαια Δρούσου......«««.οἰ 1).γ Ζδ' νβ «δ΄ 
οὐ τες οἶδηο τς τ λον οολιρολοηνδο οτος 8 δῦ 
ἡγχεσουύταν. Ὁ... ολολονς ονλυσελντος 1 Φ ν) 2γ 

ΠΟ Βλί: πλὴς ἀρθν 2} }}: 9 7. 
ΚΟΥ ΙΑ ΜῊ ΝΟΣ ΔΛ Δ ΣΡ 

εἹούπῳούοδον".» Ὁ σόν. ληὴ ΖΦ νὰ 70 
π Υυσοπδατα,". τ. ἐλ σις η ΦΖ᾽ γγ γ᾽ 
ΠΡΟΣ τα ΠΣ γ)γ ὦ 
ΕἼ )γδουνο ἡ τττῦ. 19 Ζ οὖβς 
ΣΎ δθ᾽ γΥ, γα γο 
ΕἸ ἰοῦ ἀλενοῖν τε δ οξόϑος μα γ)γ 2 
ΠΣ Ἴ ἀ ΣΝ ΚΔ μα γβ γο΄ 
»Ἱεύ πα οὐ δ ΣΝ τ 51.5.2 ἐν ἐννμα Ζδ' νβ γο΄ 

εἸρδύνίον δ ν δος τ ΘΥΩΙΘΥΣ 
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ζολεσζ ϑ ωίδες δῆς ἐμόν ἐς νοι μγ Ζδ' νβεγ 
 ΉΡΤΕ  ΠΑΡΘΔΑ ΡΟΣ ΜΕ .μὸ γ7)γ Ζ. 
δ. 29. Ἔν δὲ τῷ ὑπὸ τοῦτο κλίματι πόλεις αἵδε" 

ἐπ τς ΎΣ τ ΕΓ ΕΕΥ ΤΉ ΡΥ Ὶν Κη γα “ὥ 

ΠΣ ΣΡ, χη (Ζδ) γα 
Ὅγο πε θ᾽ ΝΣ εὡς δτ ΈΡΟΒ ὡς λ γ 27 
ἘΣ ΥἈΡ ΤΑΝ ΤΡ ΡΟΣ ἘΡ Τ Π Ρ Ὁ 
ΠΝ ΘΗ ΝΣ ΤῊΝ ἘΚ τ ΑΥ  ἈΤΡΠΣ λα γα ς΄ 

Μηλόκαυος ἢ ἢ ἹΜηλόκαβος ...... ον. δ χ' 

Τραυιονάριον Ἀγ ΤΕ τ  Υκον πράτ το τς γμπ 1ἀα Ζδ'΄ ν ς΄ 
μα ΠΟϑΣΝ ἐν νν νοὸς ον ϑρνεῖς πος λὰ ξιιψιθ χ, 
τ ουχὸν Εἰ ἀετεοχδ ιν λοολαο αι ζούν δ ὐμῶ 
ΠΡ  ΜἘΡΤΩ Ρ τεῆς τος 1β Φ μη. Ζδ' 
ΘΕΟΣ ΤΟΥ κοῖς Ὁ εἰς ρα δ τορος 1γ μϑ 
ΣΝ. ΤΣ ΡΜ ΜΝ Ἔα ΡΥ λὃ μϑε 
με ει εν τὐλιδ Ὁ τον ϑῶτν ον Δα λὸ ΖΦ. γὰ δ΄ 
καρ αυδονἘ .. ςτς το ρο 1ε μϑ 
ὩΡΕ του ὐγει ον τ τ τ ν οΣ Ἰηὴ Φ΄ ἋΣ 
ἜΤ ΝΡ λϑ γα 
ἢ Το λΙ ΘΠ αὐχν νος ον τον τ ττα 19: μϑ 
π΄ ΤΣ ΤΣ τ 

Στρεουίντα ἐπι το δου πο νυ ΩΝ Χ δ νος 
“Πγπματία ἡ Ἡϊημαῖρες κα ΩΣ χα, Ὁ ἀιοΣ 
-Βουδοργίς ΕἸ ον πον ΡΣ ΑΝ γ ἐΖ 
Ἔβουρον ...... ἔραν σς, Ὑ ἢ μϑ Ζ 
ὙΠ ΣΤΟΝ ΡΠ ΠΠ Π 
ΤΠ ΕλΉ ΟΣ ς τ ῚΣ Ἐν τ. τ οὐδ, ἰδ ει τοῦς οἰ  π μϑ' γ' 
ΩΡ ΗΕ ΒΑ τ νος μβώ) ν 
πο ουδουναν. οςς «το δος τ μβγο΄ νὰ Ζ 
Ξ 78) 2, Ε πρανος ὦ το ΩΣ “οο ον ΜΥ ψ ἢ. 
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3 τ - - { 

δ. 80. Εν δὲ τῷ λοιπῷ καὶ περὶ τὸν ΖΔανούβιον 
’ Π 

ποταμὸν πόλεις αἵδε᾽ 
παρύδούνον φιτος νον ξὐ ἐν σὴ 7.90. δ δ γ᾽ 
βωμοὶ Φλαούιοι. . «««ννὐ νον ον Ζ γο μὴ 
Ὡρ᾿οὐ στους δὰ τῶς ἐξα κε] δ 

ΤΠ λ πεν γΙδ τὸλοντνθνένοις “ὐὐτοετυζβιῶν μζλδ 
ἹΚανειοιβθίδ. (νος ςκλν νου λβιζο, ψρηῦγ" 
ϑίθορον. πα σοι: ἐς 6. μή 
Βροδεντία ον τόνος ἐλ εενν.7 δ΄ μὴ 
Σετουάκωτον -- τ. ὐ οὖν ον. .1ὃ μη γ΄ 
(υσβρο πα  αλβϑς οὴ οὐ ϑο λε μξ 
ΞΟ ΣΝ Στ᾿ τς ας 8 ὉΔῚ ψεριηῦ 
Φουργισατίς.. ..«- τε ὶς ΑἸ: 2)Ὲ μη 

Κοριδοργΐς ..... ΤΟΥ ΔΕ Τ, τ 
ἡ] οὐ λσ ον τ. - το οι τ υϑ κ λη ἄξιοι 
ὉΠ τλτοεες ποὺς τὸς φἔςιοςς 19 μη ὥ 

που θσθουνον. τος τος νος 19 μὴ 
Ἡνδουσίειον τὸς τε λιθ ναρτ τ τυμξι χα 
ἹΚΕλο αν ίοε ς τς τς οὔτ τος Ὴ: μξ γο΄ 
Ρ νηδες τρῶν τος μα ΖΦ μη δ΄ 
ΕἸ βον ἢ), να υον», τες τς τιλοις μαχιβ μξ 2 

δ. 81. Τῆσοι δὲ ὑπέρχεινται τῆς Τερμανίας χκα- 
τὰ μὲν τὰς τοῦ -ἄλβιος ἐβολὰ ἃς αἵ καλούμεναι Σ᾿α- 
ξόνων τρεὶς, ὧν τὸ μεταξὺ ἔπέχει 

ΕΑ τον τ τλενιτον ἘΦ: λα γξ γο᾽ " 

δ. 32. ὑπὲρ δὲ τὴν Κιμβρικὴν Χε Ἑρσόνησον ἄλλαι 
τρεῖς γῆσοι λοκίαι καλούμεναι, ὧν τὸ μεταξὺ ἑ ἐπέ- 
ει μἐρίθως -« «,. ες: ϑηῖς τ τ ἀξ γϑγ᾽ 

δ, 94. ἀπ᾽ ἀνατολῶν δὲ τῆς Χερσονήσου τέσσα- 

10 
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θες αἵ καλούμεναι Σκανδίαι, τρεῖς μὲν μιπραΐ, ὧν 
ἢ μέση ἐπέχει μοίραξ, «ρος εὐ πο ξ Ν  ηὉ 

ὃ. 84. μία δὲ μεγίστη καὶ ̓ ἀνατολικωτάτη κατὰ 
τὰς ὀιβολὰς Οὐιστούλα ποταμοῦ, ἧς τὸ μὲν δυτικώτα- 

5. τὸν ἐπέχει μοίρας «οὐὐνν νον νυ μΚ γὴ 
τὸ δ᾽ ἀνατολικώτατον. .. « - ---μς γη 
τὸ δ' ἀρλτυκεατὸν - . .«.. «το μὸ ΖΦ. )»ὴη.2 
τὸ δὲ μεσημβρινόν . ..« «ον μὲ γξ γο΄" 

-Ὁ τ ἌΣ δα 

δ. 85. καλεῖται δὲ ἰδίως καὶ αὐτὴ Σκανδία, καὶ κατέ- 
ὩΣ; κ τ τ 

τὸ χουσιν αὐτῆς τὰ μὲν δυτικὰ Χαιδεινοΐ, 
ι 2 39 ι ΄ 

τὰ ὃ ἀνατολικὰ Φαυοναι 
παὶ Φιραῖσοι, 

ι ᾿ « - 

τὰ δὲ μεσημβρινὰ Τοῦται 
καὶ Δ αυκίων ες, 

ι ᾿ Γ ω 

15 τὰ δὲ μέσα “ευῶνοι. 

Κεφ. ιβ΄. 

“Ῥαιτίας καὶ Οὐινδελχκίας ϑέσις. 

[Σὐρώπης πίναξ ε΄. 

δ. 1. Τῆς ῬῬαιτίας ἡ μὲν δυσμικὴ πλευρὰ ὁρίζεται 
90 τῷ τε «δούλᾳ ὄρει καὶ τῇ μεταξὺ τῶν κεφαλῶν τοῦ τε 

Ῥήνου καὶ τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ, ἢ. δὲ ἀρκτιπκὴ μέ- 
θει τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ τῷ ἀπὸ τῶν πηγῶν μέχρι 
τῆς. τοῦ Αἴνου ἐκτροπῆς .. . «- «- -« «1δ μξ 7 

ἡ δ᾽ ἀνατολιπὴ πλευρὰ αὐτῷ τῷ Αἴνῳ ποταμῷ, οὗ 
οὅ τὸ νοτιώτατον πέρας ἐπέχει 

ἀοί Σ᾽ ΣΝ σον ϑονν ἀροισ ὁ. αμ με δ΄: 
ἀν ΣῈΣ ἀπο στς ΠΥΑΜΑ λα ΤΥ ΕΣ, ΔῚΣ 
ἢ δὲ ἀπὸ μεσημβρίας τοῖς ἔντευϑὲν ὑπὲρ τὴν [τα- 
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λίαν ᾿Δλπίοις ἜΝ ὧν τὰ μὲν πρὸς ταῖς Τραί- 
αἰς ἐπέχει μοίρας ΣΎ ΠΤ 0} με 7 

δ. 2. τὰ δὲ πρὸς ταῖς Ποιναῖς κατὰ τὴν ἀρχὴν 
τοῦ “1υκίου ποταμοῦ, τοῦ εἰς τὸν “Δανούβιον ἐμβαλ. 

λοντος, ὃς διορίζει τὴν ̓ Ῥαιτίαν ἀπὸ 5 

τῆς Οὐινδελκίας .. - . -. ϑτνσεννον νογηλδι, ὅδύνι ἐεβ τ 
τὰ δὲ πρὸς τῇ Ὄκρᾳ ὕρη......«. 1γ 2 με Ζ. 

, Υ ΤΟ 

δ. 8. Κατέχουσι δὲ τῆς Ῥαιτίας 
τ τ 3 ’, ΄ 

τὰ μὲν ἀρκτιχώτερα Βριξανται, 
«- .- [2 - ΣΎ τὶ ῳ 

τὰ δὲ νοτιώτερα Σονανῆται καὶ Ριγοῦσκαι, 10 
᾿ ἢ ΞΡ ΄ Ἢ Ξρν 

τὰ δὲ μεταξὺ Καλούυκωνες καὶ Οὐυένγονες. 
’ 3» « Υ͂ 

[πέντε ἔϑνη “Ῥαιτίας.] 
“ ι΄ ΡῚ - . 3 . [4 

δ. Δ. Πόλεις δὲ αὐτῶν ὑπὸ μὲν αὐτὸν τὸν Ζανουβιον : 
Τα  ρυοὐδιθιίς- «τοντ δεν  ἐγονένυς ἢ μς γο 
ΣΟ οΥ ἐν ΡΝ ΝΝ ον να οου λυνωσ μς γο΄ 15 

πο λα ΤΟΝ Σ ΜῊΝ πε 01" μς γο 
Φαινίανα - « «αὐ νον σεσον λα “δ΄ μς ἐγ. 
δ. 5. πρὸς δὲ τὴν κεφαλὴν τοῦ “Ῥήνου ποταμοῦ" 

Τοξγαζειον.. οἷν δ ουλξὸς εἰπόν, οεθυ τ. τμοὐδ᾽ 
Βριγάντιον .«..«.«.ος ὙΕΥΤΟ ΤΕΡΕ μΞς τ 
μετὰ δὲ ταύτας Οὐικος. ..««.. Χ. δ᾽ μὲγ 
Ἐρ οδου οὐδ θα ΡΝ νὸν δ 70. ΜΕ 7 
Πουσόμοχος οὐσλιονον ἀν υζα; Φν, μος διβ' 
᾿Εκτόδουρον ...«««.«ὐὐὐὐ νον ἴα γ μὲ γ.. 

(Κεφ. .χ..) ὃ 25 

Οὐινδελκίας ϑέσις. 
[Εὐρώπης πίναξ ε ἢ 

8.1. Τῆς δὲ Οὐινδελκίας τὰ μὲν ἀρκτικώτερα κα- 
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᾽ ες - 

τέχουσι Ῥουνικαται; 
ἴς; ; ᾿ ’ - ΓῪ 

ὑπὸ δὲ τουτους Δεῦνοι καὶ 
ΚΚονσουᾶνται, 
(Ὃ εἰτα Βενλαῦνοι, 

6 εἶτα Βρεῦγοι; 
Ἂ τ Α Π « ΄ 

καὶ παρὰ τὸν Διμίαν ποταμὸν Δικατιοι. 
ὃ. 2. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Οὐινδελκίᾳ παρὰ μὲν 

4 

τὸν Ζανούβιον ποταμόν 
39 , 

Φ ΠΟ ΤΟ ΘΟ ὁ. - τις Ἐπ ΥΩ 
10 Βοι ύ δουρ ον ΘΦο9 9659 9 9 9 9 9 9 9. 

δ. 8. ὑπὸ δὲ ταῦτας 
«Αὐγούστα Οὐενδελικῶν. .. .. 

Ὑ τ ἢ Καῤῥοδουνον .......0..«-- 
ΡῚ - - 

οὐθομλίυκον. ἃς τς κα νδος ἐὸν ἤηο μς δ 
ἀρ΄ οἰ ἰΚαμβόδουνομ . 4. ς. 6 οἷς ος .β ἐγ μς 

ἢ ἐβα λον λν. ας ὦ τὸ λίαν νυ με μ᾿ 
39 ; 

᾿Ἰνοψεριῶμα, «νος «ος φως «ὸς «18. γί μδιδε 

65 ἐξ 
.1γ Ζγ μὲ δ᾽ 

ἦβε μεγ 
.17 Ζγ μς “ΖΦ δ΄ 

Κεφ. (χ΄ (ἰδ). 

ΜΝΗωρικοῦ ϑέσις. 

το [δὐρώπης πίναξ ε΄.} 

δ. 1. Τὸ Ἰγωρικὸν περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως 
Ἄἴνῳ ποταμῷ, ἀπὸ δὲ ἄρχτων μέρει τοῦ “4ανουβίου 
τῷ ἀπὸ Αϊνου ποταμοῦ μέχρι τοῦ Κετίου ὄρους, οὗ ἢ 
ἜΠ ΠΣ [ἐπέχει ποθ 6}". «ὐν...Ὁ τὼ ξΣ μος Ζγ: 

.5 ἀπὸ δὲ ἀγατολῶν αὐτῷ τῷ Κετίῳ θρει , ἀπὸ δὲ με- 

σημβρίας τῷ τε ὑπὸ τὸ εἰρημένον ὅρος μέρει τῆς Παν»- 
γονίας τῆς ἄνω, οὗ τὸ δυσμικώτατον πέρας ἐπέχει 
μαῤραδο δςρεν ον ἐς να ΟἶΡ μδ7 
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[τὸ δὲ ὲ μεταξύ ἘΠΕ Ε ΠΥ εν ἡ ἀγθεῖς ᾿ξ μ8 γ67᾽ 
καὶ τῷ ἐντεῦϑεν ὑ ὑπὲρ τὴν Ἰστρίαν ὄρει, ὁ καλεῖται 

Καρουάγκας, οὗ τὸ μέσον [ἐπέχει 
πος} ἐν τ τος ΠΕ ΤΝ τν δ δ ἐντν εἰς }ε με 7. 

δ. 2. “Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν δυσμικώτερα τῆς ἔπαρ- 

χίας ἀπὲ ἄρκτων ἀρχομένοις 
Σεούακες καὶ Δλαυγοὶ 
καὶ ᾿Αμβισόντιοι, 
τὰ δ᾽ ἀνατολικώτερα Ἰγωρικοί, 
καὶ ἀμβιδραυοΐ 
καὶ Αἀμβιλικοί., 

δ. 8. Πόλεις δὲ εἶσιν ἐν αὐτῇ, ὑπὸ μὲν τὸν 4α- 
γούβιον ποταμόν" 

φπρ δλνανα «πὐ Ὁ οὐ γοῖς, τὰς οὐλρονο }ε μξ 
ἐκ λανδεοώτοοι. ςλοροτοινς οωιω, ων 1ξ μς γο- 

ὑπὸ δὲ ταύτας 

Γαυανόδουρον ἡ Γαβαυόδουρον .ς γο΄ μς γο΄ 
Τησόδουνον ..... . ««.- ΕΓ ΤΥ" 
Ῥεθαποιλι, ὦ, ἐτουφλοῖτις ἐφ ίνιθοι ὃ δ΄ κς δ΄ 
ΣῊ. ουντρδις τς χινοον, ἕν μνόον Δἦ σὲ χάσει, γρελεῆρ 
Ουδποόριον .- «τ τὸν βο ωξοαρι με «δ΄ 
ἡΠοιδιριόν «τ 6. μὰς προ μς 

Οὐΐρφουνον. . . «««.««- δονας κίονς ς 2 ξ δ το, ΜῈΝ ΦΟΝ 
που να τς πριολον εἰ θν μλοββνκεεν λδ γο΄ μὲ γο΄ 
δεδουνθηνροοιτ οἷν οζων νι νὰν «(τς δὶ χοῦς ΜῈ 

ὌΝ ὙΠῸ ὙΠ 
ἐξ: ΕἸ Πος τ Ὑον τυ οὐοευνο ξεάτοκς οὗτος ἀξ με Ζ. 
δ. 4, “Μεταξὺ δὲ [τῆς] Ἰταλίας καὶ ἸΝωρικοῦ 

᾿Ιούλιον Καρνικόν ..««««οὐνἦδ 2 με ὅὃ΄. 

10 
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ἹΚεφ. ιδ΄ (6). 

Παννονίας τῆς ἄνω ϑέσις. 

[Ξὺὐρώπης πέναξ ε΄.} 

δ, 1. Ἧ Παννονία ἢ ἄνω περιορίζεται ἀπὸ μὲν 
5 δύσεως τῷ Κετίῳ ρει καὶ ἐκ μέρους τῷ Καρουάγκῳᾳ, 

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῆς τε Ἰστρίας καὶ τῆς Ιλλυρίδος 
μέρει, κατὰ παράλληλον γραμμὴν τὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημέ- 
γου δυσμικωτάτου πέρατος διὰ τοῦ ᾿Αλβανοῦ ὄρους 

μέχρι τῶν Βεβίων ὀρέων καὶ τοῦ δρίου τῆς κάτω Παν- 
10 γονίας, ὃ ἐπέχει μοίρας «.««.«.«««οὐμα Φ᾽ μὲ γ' 
ὧ ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ εἰρημένῳ ὅρει τοῦ ἹΝωρικοῦ καὶ 
τῷ τοῦ “4ανουβίου μέρει, τῷ ἀπὸ Κετίου ὅρους μέχρι 
τῆς κατὰ τὸν [Ν]αραβῶνα ποταμὸν ἐχτροπῆς, ἧς ἥ 
ϑέσις ἐ ἐπέχει μοΐφας πΠΠπΠ΄ΠοΠρΠΠ πὰ μξ 7γο΄ Ξ 

15. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ κάτω Πανγονίᾳ τῇ κατὰ τὰ 
εἰρημένα πέρατα γραμμῇ. 

δ. 2. Κατέχουσι δὲ τὴν ἐπαρχίαν ἐν μὲν τοῖς πρὸς 
ἄρκτους μέρεσιν ᾿Αξαλοι μὲν δυσμικώτεροι, 
Κύτνοι δ᾽ ἀνατολικώτεροι, 

30 ἐν δὲ τοῖς μεσημβρινοῖς “ατόβικοι μὲν ὑπὸ τὸ Ινω- 
ρικόν, 
Οὐαρκιανοὶ δὲ τὰ πρὸς ἀνατολὰς, 
ἐν δὲ τοῖς μεταξὺ Βοιοὶ μὲν πιρὸς δυσμὰς, 
καὶ ὑπ αὐτοὺς Κολετιανοὶ ἢ ΙΚολαιτιανγοΐ, 

5 Ἰάσσιοι δὲ πρὸς ἀνατολὰς, 

καὶ ὑπ᾽ αὐτοὺς Οσεριάτες. 
δ. ἢ. Πόλεις δὲ εἰσιν ὑπὸ μὲν τὸν Δανούβιον 
Ἰουλοβονο, «9.2 ἐὐλος ονττ νον ϑαξ δ με λοα 
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“Δεγίων δεκάτη Γερμανική, 
ἘΝ ΟΣ ἐν τεχῳ ἐν εροοι κα ονα ἐγ 19: μὲ 
ἘΠ ΕΟ χε το τ ὦ Στ ςοο οχο ολοττων μ μξἕ δ. 

““εγίων ἐδ Τερμανική, 
Βιεπ το αλοξι - τύ δος ἀλβάνος ΜΕ 

Βρεγαίτιον . . ««« δ οἷ ποὺς μα μὲ γό' 
“Δεγίων ἁ βοηϑός" 

- ’ 

δ. 4. ἄποϑεν δὲ τοῦ ποταμοῦ πόλεις αἵδε" 
ἘΣ ΛΟ Σ ΧΈΔΗΣ ΣΈ ος ΣῈ ΣΙ ἘΣ ον ζη γ μς δ΄ 

Ποτόβιον ἢ Παταύϊον ........ λζ γο΄ με ὥ 
“Σαουαρία ππρπρψοιΨσΠἘἔΕοςσν- ὴ γ΄ μς γο΄ 

νας ἜΣΕΣ δ π Θρον ΣτΝΝ Ζη γο΄ μις Ζ 
ΑΕ ΡΣ τὰ ληὴ ΖΦ με γ' 
ΟΡ ΕΣ, ΕἿΣ ἀρ α Ἐ πν εν Φ ὙΠΟ, ἐν ὃς λη γο΄ μ8 γο΄ 

ΤΠ ΟΜ ΕΟ ΤΣ ΣΡ τ τῶν ζὴ ἘΣ ΜΕᾺΣ 
Ἰγοσυϊδουνον ος «τς τος το ἃς ΖΦ γ΄ με[4] γ: 

ΠΣ χορβαγτίο, τς «τοονς ςςς ΠΡ ΡΠ ΟΘΟΝ 
ἹΜουρόελα ἢ Μουρσίλα......... ΤΟΣ ΘΑΓΩΞΕΞ 

ἘΠ Ο ΥΤν πον νος τπ ας τ ὩΣ ε Ὲ: με Ζ δ΄ 
πίυσροθοῦνο».."... τ ως, ς, 19. γο΄ μς 
ἘΣ σπτα ΣΤ Ττ ας λϑ με γ' 

δι πλέον ἈΠΡΤ Ν ἐν τΝῈ ἘΣ τ ΤΥ θε 7, ἘΚ ΉΪΕ Ἐ 

δ. 6. Οὐάλεινα ἢ Βαλίνα.. ....-. μ « μς Ζ δ΄ 

Βωλέντιον. ...... ἐς αὐ Ὁ ΘΟ, ὙΠ Ξ βς 

“Σοῤῥογα ἢ ΘΠ ς αὐ ας τς μ Ξ μδ 7; 

να σεολ ον πνον σα ξοδνπ, τς οἶδ με δ΄ 

ΒΟ. ον ον τ λῖς Ἡ πεοιδ)ς τος βν τι μ“  Ζιβμε δδ 
᾿ἐλαρμχτήριον, χὰ, «ΣΝ εἶδον τς ιολτ οιχα ἰς τεϑηδία μὲς; δ΄ 
Εν να τϑεος δος ον τε κηεθὶ μς" 

ΡΤΟΙ, ΘΕΟΘΒ. 1. [ 

Ε] 
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ὃ. 7. Μεταξὺ δὲ ᾿Ιταλίας ὑπὸ τὸ Ἰγωρικὸν 7Παν- 
γονίας πάλιν Ἤμωνα -««««««ς οἷς με γ΄. 

; ΄΄ 

«Κεφ. ιὲ (ις ). 

, “ὦ ΣᾺ 4 

ΠΠανγογίας τῆς κατῶὼ ϑέσις. 

[Ξὐρώπης πίναξ ἐ..1 
" τ 

δ. 1. Ἵ χάτω Παννονία περιορίζεται ἀπὸ: μὲν 
ὃ ἐδ Ὑ7] Γ ω 5 ; 3 τ - Ὁ Ν 8 Ὁ 

δύσεως Παννονίῳ τῇ ἄνω, ἀπὸ τῆς τοῦ ( γαραβῶνος 
- -»" Ὁ ᾽ 

ποταμοῦ ἐχτροπῆς τῆς ἀν κατα τοὺς εἰρημένους 
εἰ 9) 5 ῳ 

ὅρους, ἀπὸ δὲ μεσὴμ μβρίας μέρει τῆς Ἰλλυρίδος τῷ ἀτιὸ 
τοῦ εἰρημένου δρίου μέχρι τῆς τοῦ 4ανουβίου καμπῆς, 
καϑ' ἣν ἐχκτρέπεται ὃ Σάουος Ἢ ποταμὸς, ἧς ϑέσις 
Ἐχδις μο ο μν ὁ τας γος δ. τῶν φονενοῖς ΜΠ μὸ Ζ 

3 ι 99} ΦΌΡ) -Ὡ - Π - 

ἀπὸ δὲ ἀρχκτῶν καὶ ἀνατολῶν τῷ μέρει τοῦ ΖΔαγου- 
- -Ὁ « - - - - 

βίου ποταμοῦ, τῷ ἀπὸ τῆς ἐχτροπῆς τοῦ (Τ])αραβῶ- 
γος ποταμοῦ μέχρι τῆς τοῦ Σα(ούγου ποταμοῦ ἐχκ-᾿ 

δ τι »γ , ’ ὃ τ τ ἘΞ 

τροπῆς, 0 ἔχει ϑέσιν τοιαυτὴν" ὃ. 2. μδτα τὸν (1Ν)α-᾿ 
- τ 

θαβῶνα ποταμὸν 
ς Α ’, [4 ττ τας 

ἢ κατὰ Κουρτὰν καμπή . «««.«ομβ μζ, 
ΕΑ ; Ρ] Ἢ Ὁ Υ͂ 

(Ὁ τὸ ἀρκτικώτατον τοῦ Δανουβίου . 

ὙΠ Δα δ ΔΑ α Α ΑΝ με μον Ὁ τσ ΘΝ γλγ0).0 15. ἥμα ΓΠῚΣ β 
τὸ κατὰ τὴν ἐχτροπὴν τοῦ πρὸς δυσμὰς ἐκτεινομέ-. 

- - -" ΄ ' 
γου ποταμοῦ, ὃς διὰ τῶν δύο Παννογιῶν ἐρχόμενος. 

ὦ ι 
καὶ σχισϑεὶς κατὰ Καῤῥόδουνον πόλιν, ὡς ἐπὶ τὸ Κέ-, 

δ ι δ. 9 ᾿ ἢ - 
τιον ὅρος, κατὰ μὲν τὸ ἀρκτικώτερον» μέρος καλεῖται, 

ἘΕ ΚΘ ΌΠ01,», αὐ νἱἀείαν: Οὗτός ἐστιν, οἴμαι, ὃ νῦν 
λεγόμενος Σάβας. 



ῬΑΝΝΟΝΙΑ ἹΝΕΒΒΙΟΗ. 

Σαουαρίας, κατὰ δὲ τὸ μεσημβρινώ- 
τερον “΄ἄφος ") εὐ τε ν κεν εν ενν μδ γ' 

ἢ κατὰ Κόρνακον ἐπιστροφὴ τοῦ Δανουβίου πο- 

131 

μ8 γοἥ, 

δ σι τὴς ελτ λυξ τατον ς μον μ  οδχ ἐλ ον 
ἢ κατ ᾿Ακούμιγκον ἐπιστροφή .. μ8 με γ᾽ιβ 
ἢ κατὰ Ῥίττιον ἐπιστροφή ....μὲ Φ με, 

ι τ ι Ἔ ι Ζ - - εἰ 
τὸ κατὰ τὴν ξχτροπὴν Σαουου του ποταμου., ος 

δ. ταὶ ΄ τ - 7 ΚΞ 7 
καὶ αὑτὸς ἐχτεινόμενος διὰ τῶν δὺο Π αγγονιῶν συνὰ- 
ῦτξι τῷ Κετίῳ ῦρξι πρῦτε ον ἐπὶ τὰς ἄρκτους ἐπι- 7 

στραφεὶς, εἶτα πρὸς δυσμάς. ενΑΣ μ8 
δ. 8. Κατέχουσι δὲ καὶ αὐτὴν τὴν ἐπαρχίαν ἐν 

μὲν τοῖς δυσμικοῖς μέρεσιν ᾿4μαντιν οἱ ἀρχτικώτεροι, 
ὑφ᾽ οὕς Ἑρκουνιάται, εἶτα Ανδιάντες, εἶτα 

Βρεῦκοι" ἐν δὲ τοῖς ἀνατολικοῖς ἀρχτικώτατοι μὲν 

μδ Ζ. 

᾿ραβίσκοι, μεσημβρινώτεροι δὲ Σκορδίσκοι. 
ὃ. 4. Πόλεις δὲ εἰσιν ὑπὸ μὲν τὸν Δαγούβιον πο- 

ταμόν 
ἐκ  σὐκκ τσ ΦΡΌΝΣ 
ἘΣ Οὐ ΟΕ Ὁ τ ἀπο οἰ το ος ἡθέβ᾽ δ , περε “Σ 
ΜΚ, Π  το  Ἐγ το ἡ στ Ν χρό σνδ νη τ 9 Ὁ μὲ Ὁ 7. 

᾿Ακούιγκον -... ΠῚ μξ Ζ 
ὑπ λι ανελον᾿ δε, λον ὐσον ἀδοερορῆε,ῦσι ρεξ 
δ] ουσοθνεο» 9 ννώσνεννος οὐνοοις αμγ. Φὴδ΄ μιὰ Φ δ΄ - 

ἢ 5. "Τουγιωγον τιν πος να ὸ ἐς ὦ 

ΠΕ ξοβουοΣεον . ς τοῦτόν κυ κος ἢ δ΄ με γοΐ 
ἱξε0 διήιυ ον. Ὅν ς θὐσιδας ρο δ ν ἀμδ 7. τ με ὃ’ 
᾿Ακούμιγκον λεγίων -««« ον νον με μδγ 
ἘΡΙΣΕΡΟΙΝ 5 Φ ελος νι δρικυννουίον ἠμέθ Πέδδιυν ἀραῖδ 

Β0Π0]. δὰ 8. 2. ἔ ὁ Ζαρὰ τῶν βαρβάρων νῦν Ζ4άρα 
πολούμιενος. 

12 
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Ταύρουρον Ἶ Ταύρουνον Νὰ ΠΟ Ά μἜ μὸ Ζ’ 
δ. 6. ἀπὸ δὲ τοῦ ποταμοῦ Βερβίς . μβ μς 

Ζέρβινον Ἐν ἐπ μβ γ᾽ μς ὦ 
᾿Ιούολλον ἤτοι Ιούβολον ..... μβ ̓ : μς 

8 ὑκερτισισοι: 55. Το σού τοις μβ γ μεγ' 
ΝΕ π᾿ μγ μς 

Κιβυλίο ἐπ ρορόβο ἐεξοδο ον ἐν ς ςγανόμομδ μΥ μὲ Ζ 

Μαρπονία πθσσος φϑσσο ὁ ὁ 9 μγ με 

Οὐππονπιονι ποὺς πὸ μγ Ζ μς Φ: 

10 ὃ, 8. ουρσία κολωνία ......-. μ7γ ΖΦ μὲ Ζδ' 
ἘΣ ΟΠ ἀρεν: ἠδ κα τον τον ο ον ΠΝ μὲ μὲ γο 
Ῥθασοίαγχν. τς ὸς: Ἐξ ν Τ ΠΕ ΚΣ μγ Ζ μὲ 27 
ΠΟ ΟΝ ΥΔΣ ἘΓΕΥΣ ὁ πυνλα ΠΣ αν μὸ.Ζ μὲ Ζιβ 
Σιρπιο τευ, ὡρανοραηνερῥον νὰ τὸ α μὸ “7 με 

15 Κεφ. Ἴφ Σ ἃ 

᾿Ιλλυρίδος (Δαλματίας καὶ Ζιβουρνίας ὅς 

[Εὐρώπης πίναξ ε.] 

δ. 1. ἯΙ ᾿Ιλλυρὶς περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρχτῶν. 
ταῖς δυσὲ Πανγνογνίαις κατὰ τοὺς ἐκτεϑειμένους ὅρους, | 
ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ τε Ιστρίᾳ κατὰ γραμμὴν, ἧς τὸ 

20 μέσον ἐπέχει ΔΩ Οὐ τς οὐδ ἐδ δὰ : 
[πρὸς τῇ ἀνὼ Παννονίᾳ πέρας] ἘΣ Ζ 

() τὸ δὲ ἐπὶ τὸν ̓Ἴδρίαν κόλπον. -ἧς Ζ 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Μυσίᾳ τῇ ἄνω κατὰ γραμ-" 

5 μὴν τὴν ἀπὸ τῆς εἰρημένης ἕκτροπῆς τοῦ Σάου ποτα- 

μοῦ μέχρι τοῦ κατὰ (τὸ) Σκάρδον ρος πέρατος : οὗ, 

θέσις. ἈΣΟ ΜΟΙ τ ΠΑ της σαν τυ κα τα αν, τ 

με ΕΠ: 

μὲ γ΄ 

μα γο,, 
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ἀπὸ δὲ μεσή μβε φίας μέρει τε τῆς Μακεδονίας 
κατὰ γραμμὴν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πέρατος, φϑανου- 
σαν ἐπὶ τὸν Αδρίαν, ἡ ἧς πέρας «« «8 μα, 

καὶ τῇ ἐντεῦϑεν τοῦ “δρίου ἀπ μέχρι τοῦ εἰρη- 
μένου πρὸς ἢ ̓Ιστρίᾳ πέρατος" ταύτης δὲ τῆς πλευρᾶς 
ἢ περιγραφὴ ἔχει οὕτως" 

δ. 2. μετὰ τὴν Ἰστρίαν τῆς ᾿Ιταλίας, ἑξῆς Λι- 
βουρνίας, 
τῆς Ἰλλυρίδος παράλιος" 

ΟΡ ΤΣ ττΣ ἧς Ζγ΄ με 
ἘΠ ΎΤΟΣΟΣ τον «λλλην τ οττ τες ἐν δε νολ ον οἷς λζ μὸ Ζγ' 
πο σοετέα ναοῖς ἀ 1ζ γο΄ μὸ Ζ 
Οἰνέως ποταμοῦ ἐχβολαί........ λη μὸ Ζ δ΄ 
Ουρσλαερ πα τ τα χ ϑθλυος Ζη ΖΦ ὑμδὶϑ δ᾽ 
ΣΕ ΡΤ πις τα Θ Ως ἙΟΚΣῈ τῆς 19: μὸ γο΄ 

Υ αΣ ΤΡ ΡΕΣ  ἌΟΝ 19. δ μὲ γο΄ 
Τηδανίου ποταμοῖ ἐχβολαΐ.... .19.γ' μὲ 2: 

τ ΔΝ μ μὸ 2 
Οὐετία ἢ Οὐεγία ..«--οὉ«ος μ᾿ γ᾽ μὃςξ 
πο) σούτον. ταῦτ κὸν ΒΕ Οἱ «δ᾽ μὸ ς΄ 

ΠΟ ΤΟ τ τς ΣΝ μα κι μα ς΄ μὲ 

ΒΡ ᾽ν λλν ΣΘΎΝΥΣ ὙΠ ΤΡ ΤῊΣ μα ΖΦ μδ 
ἘΠΕ στο πρλεινεῦε νιν δι. αν  μἢ ΜΥ 2 δ΄ 
Τίτου ποταμοῦ ἐκβολαὶ ...... ΠΧ, μγ 4 
πὐσο να εν τον ς νον ὃ μβ γο΄ μγ Ζ. 

δ. 4. ἘΞΑ ΩΣ 
πλοῦν δ. Δ ΘΝ νὸς ΒΌΣΟΟΣ ΟΥ Ὥ γ 7 
Σαλῶναι κολωνία. ...«««.οἰ .μγ γ' μγ ς᾽ 

ἘΞ Ιπίρρ. : ̓ θδ]πιδίϊδα δαΐεθπι εἰν δία ἰιχία 
1π{{π8.Ὁ 
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Ἔπέτιον. ΤΩ μγ 
Πηγούντιον ἢ Πιγούντων - « « « «μὸ μθβ 2δ' 
"Οναῖον. -««νεὐννενεννονβμδ μβ 4. 

δ. ὅ. ΙνΝάρωνος (ἢ καὶ ἸΝαρδώνου) 
ποταμοῦ ἐχβολαΐ.. .......«μδ μβγ 

ἘΠ σ ΘΙ ΟΝ ς τέο νος ας τον σου θ Ν ἡδι 
ἐπε οοα,.λ λοντες γε: οἴκοι ψεδιχανμθ 8 7. 
᾿Α(σ)κρούιον ...... εὐ κεν εεννμδ Ζδ' μβ 
:Ῥιξονικὸς ποόλπτός. - ο΄. - «εἰς ἈΠ μβ 
Βοουλούα (ἢ Βουτούαλ) .... . «μὲ μα 4 δ' 
ὄνον" αι τ τς ΘΝΕ μα Φ 
4Δρίλωνος ποταμοῦ ἐκβολαὶ... . μὲ μα γ' 
ποθι τος ἀπ τς ἘΦΑΡΡΕ τοι ὉΠ 8Ὲ μα ς΄. 
(μοῦ πόλεις παράλιοι εἴκοσι τέσσαρες.) 

διθη., Γεὶ δὲ ὃ 4ρίλων ποταμὸς ἀπό τε τοῦ 
Σκάρδου ὅρους καὶ ἀπὸ τοῦ ἑτέρου ὄρους, κειμέγου 

παρὰ μέσην τὴν ἄγω Ηυσίαν οὗ 

ϑέσις «««ὐνὐν νον τσ τττσντννβε χοῖ μβγο΄- 
δ. 7: ἀφ᾽ οὗ καὶ ὃ ἕτερος ποταμὸς θεῖνος ὁνο- 

μα ἐνεχϑεὶς ἐμβάλλει εἰς τὸν Σάουον ποταμὸν ἀπὸ 
δυσμῶν Ταυρούγου πόλεως. 

ἷ ὃ 8. Κατέχουσι δὲ τὴν ἐπαρχίαν ἐχόμενοι μὲν 
τῆς Ἰστρίας Ιαπυδες; 

ὑπὲρ δὲ τὴν Διβουρνίαν δυσμικώτεροι. Μαζαῖοι, 

εἶτα τοῦ οπες 

κοὶ Ζ ἑ ἕρ ὁιοι; 

καὶ ὑπὲρ μὲν τοὺς Δεῤῥίοπας Δ ινδά θιο0ι;) 

ὑπὲρ οὺς Διτίωνες, 

ὑπὲρ δὲ τοὺς Δεῤῥίους Κεραύνιοι, 

ἐντὸς δὲ τῆς Δαλματίας Δαούρσιοι; 

ὑπὲρ οὔς (Πελ)κομένιοι 



(ρμ.66..4.Βετ.) ΠΏ Υ8. ΒΑΆΤΜ. ΠΙΒΙΕΝ. 

καὶ Οὐαρδαῖοι, 
ε ᾿ ᾿ ΄ ’ 

ὑπὲρ δὲ τουτους ΙΝαρηγσιθε 

καὶ Σαρδιῶται, 
Ἃ Ὁ»; ε « ᾽ὔ ῳ 

χαὶ ἔτι ὑπὸ τουτους Σικουλῶται 
Ἀ - 

χαὺ Δοκλεᾶται 

(Ὁ καὶ Πιροῦσται, 
καὶ Σκίρτονες πρὸς τῇ Μακεδονίᾳ. 

- 2; γ 

(Ὁμοῦ ἔϑνη ἤΞ 
ᾧ.9. Πόλεις δέ εἰσι μεσόγειοι, 4ιβουρφνίας μὲν 
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δίς στον, τς Ἰλ νελ τς πλδδςς 19. γο΄ μὸ ἐγ 
ΠΟ πος. Δ ΑΝ τὴς τ Ἀου  ἀλοιι φὴΣ 1. ΖΦ μὸ «δ΄ 
ἀἸσου τ ον ἡ νος δου κ μ μὸ Ζγ 
δ ΤΟΣ ΝΘ ΕΣ ΤΘΥ ΣΊΒΣ ἘΠΕ ΘΥ ΦΉΤΈ ς 18 Ζδ μὸδ γο΄ 
Κούρουμ ἢ Κουρκούμ .....«-. μι δ ὦ 
ἘΣ ΤΥ ΟΣ ΣΝ ΤΥ Τπς μαΖ μὲ “δ 
ον μας μὸγ 
ΟΠ ΠΡ ΝΟΥΣ ΕΙΠΕ Ε, ἐγ ΠΣ ΤΣ μα γο΄ μὸ χι 
᾿ΕΝ ἘΆΝ μβΖ μὲ γο΄ 
ΑΗ ΑΔΕ ΘῈΣ ΆΟΝ Ὁ ΜΟΣ μβέ μὸχ 
ἽΕΙ τας τατον κολαν νδν, Ἐσὺ ἐλ τς μβδ μὸδ Ζγ 
᾿ΕΝ ΟΣ ἡ τὐο τον ἐρυλε τ τος μβ δδ' μὸ γ 
ἘΣΣΙ ΟΠ ΟΣ Σ Αὴς μα ον τὰ Ὁ ὡκε ουν χα ρον μγξ μδ «“ 
ἘΣ λΑ ο ρ Ἀ νον  τρς καρ δ οξλνα διὰ μβ4 μὲ 
Οὐοπόρουμ (ἢ ̓ ὩΩουπορούμ) ...μ7ὺ μὲ 
ΤΎΠΟΣ ἈΠΟ ΤΡ Σ δος ΑΥΕΣ: μβ.Φ μι ὃ. 
δ. 11. Δαλματίας δὲ πόλεις μεσόγειοι ε αἵδε" 
δ Τοεού δ Σ τνο τος ρος τς μγ 4 μγ Ζ 
ΚΕ 1λῚ ἘΠ ον τ τις δτλ παῖς τς γοονο ἢ ἢ ΜΥ ς΄ 
ΕΣ σ ΣθΣ ἈΡτ ϑλστ σὰ ΣΝ μὸὃγ μγ δ 
ΕΣ ον πὸ τς ς απ τς τούς ἐϑὴς ἐν ἢ δ ΜΥ ἐγ 
«Δικοῦον κολωγία ... «. τοῖς ον δ ΟΣ ΚΠ ΩΣ 

10 

15 

20 

25 



136 518. 11. ΟΑΡ. 16. (1. 

ΝΠ ον ΡΥ 5 4 ἘΣ ΠΕ Ὶ με μγΥ 
Ἰγαρβῶνα πκολωνία . ««««.οςος μὸγ κβ 2δ' 
ΣΕ ἤροντο δ ΚΝ με ΖΦ μβγ 
Χδηϊο ἡ ρενε ς ς ἀἘΝΡΟ  Θλασας ΜΡ Ο Ο 
ρου τὰ μθ δ΄ ων 

ΔΕ Ν Νκ ϑεν κτ δὲ το ον τὐφον ας εν ΚΣ δ Ἦν 

δι ὐδι τῶν, τιν αδηαῦ δ᾽ ὅν εὐ στη βϑὸ μα (2) 
ὉΞΙ σα τς σου ΠΕ μα ἐδ 
ΡΣ ΤΠ ΠΡ ΑΥΤΝΣ ΥΑΣ ἢ ον ΜΝ ἀξ αννν Π γ5) 

10 ᾿Επικαρία Ἂς νχ, ἐλ δον Ὑ τ εὐ ϑς Σ ὁ ΜΕ» μα δ΄ 

Εἰμινάκιον () Κειμινάτιο») ὙΠΟ Ὁ μαγ΄. 
δ. 13. Ἰγῆσοι δὲ παράκεινται, 

τῇ τ «Πιβουρνίᾳ ᾿Δἁψοῤῥος ἢ, ἐν ἧ πόλεις δύο, 

ΠΣ δέν. οτος, τῆς ὡοτ νῶς ἀΥ ΡΝ  ΠΕΣ 

15 ᾿μψοῤῥος ἐπ δα τους ἐν σλλ λν πολάς, ανῖς Ζ7 μὸ ΖΦ’: 

χαὶ Κουρίχτα, ἐν ἧ πόλεις δύο, ἢ 
Φουλφίνιον ὩΣ ἀρρρλλδεν ἐδ ἐπ ἍΜ ΡΟ. 
“Κούριιον ἈΝ πλν ἐν ν Ἐν ἸΞΕΣ οτος ὙΠ ΣΝ μον 

καὶ Σκαρδῶνα γῆσος, ἐν ἧ πόλεις δύο, 

90 ρβα -«Ὁὐ νιν νιν ετεν Ἐὐ το αλὰ μ. 7γ0ὺ μγ γο 
τ λοι λους Ὁ ν 5 δ Ὁ Ὁ ΦΟΣΤΩΣ μα γο μγ ΖΦ’ 

δ. 14. τῇ δὲ Δαλματίᾳ νῆσοι τς 

Ἴσσα καὶ πόλις ἀρ ΑΝ ΣΌΒΟΟΝ ἢ εν μβ γ Μγ 

Τραγούριον καὶ πόλις. « «νον ν ο ΜΚ μβ ἐδ 
Ωὅ Φαρία καὶ πόλις. τ ΕΣ τον δ τε αν μβγ 

Κόρκουρα ἢ πελο ν᾽ 3 πο Ὁ μα Ζ δ΄ 
“Μελιτινὴ νῆσος «««...«««.«οὐὐνμὸ ς μα γ΄. 

Ἐν ἣ ἀὐψόῤῥῳ) πόλεις δύω" αἱ δύο αὗταί εἰσιν 
αἱ ἀψύρτου λεγόμεναι. 

80 Ἐκ ἀὗταί εἰσιν αἱ Αιβουρνίδες λεγόμεναι. 



(Ἶ ν- 67. εά. Βοετγτί.) 

(5) Κλαυδίου. Πτολεμαίου 

Γεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως 

Βιβλίον γ΄. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ τρίτῳ" 

ἶ Ἔχϑεσις τοῦ ἀνατολικοῦ μέρους τῆς Εὐρώπης κα- 
ι «ες , 2 ΄ 2 ΄ 

τὰ τὰς ὑποχειμένας ἐπαρχίας ἢ σατραπείας" 
δ 1 ἀν παλιὰ ΟΝ ΣΕΥ αὐταί δ, ἘΠῚ 

β΄. Κύρνος νῆσος, 

γ. Σαρδὼ γῆσος, να τευ νας ἐστ πο Ἐο  ΣΒΑΩΣ 

δ΄. Σικελία νῆσος, 
δ. 2. ε΄. Σαρματία ἢ ἐν ᾿Ευρώπῃ, . «πίναξ η΄. 

ς΄. Ταυρικὴ Χερσόνησος, 
ζ΄. ᾿Τάζυγες ἹΜετανάσται,. . «.« «οὖν νος πίναξ 9΄. 
η΄. Δακία, 

δ. 8. ϑ΄. Μιυσία ἢ ἄνω, 
ἴ. Μυσία ἢ κάτω, 
Ἔν: : ια΄. Θρῴπη καὶ ιβ΄. Χεοσόνησος, ὶ 

εὐ γ  εδονέν τος τὸς ΡΥ ΟΝ ας ΟΕ ΤΟΣ 

ιδ΄. Ἤπειρος, 
ιδ΄. ᾿Αχαΐα, 
ις΄. Πελοπόννησος, 

10 
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ὃ: 5. Κρήτη γῆσος, 
Εὔβοια νῆσος. 

ὃ θυ ἀνε γον νος Ἐτώος πρλν {5 1’ 
Δν Πα Εις ον φὐες ὀρ οί τος Ἀον ὰ ἀι λον ΙΒ 

8 Κεφ. α΄. 

᾿Ιταλίας ϑέσις. 

[Εὐρώπης πίναξ ς΄. 
ε 3 “ ΚΝ , - 

δ. 1. Ἢ Ιπαλία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δυσεῶς τοῖς 
3 3᾽ τ ι ’ ᾿ 32 

τε ᾿Αλπίοις ὁρεσι κατὰ τὴν ἐχτεϑειμένην γραμμὴν ἀπὸ 
ΑΙ - 2 ’ Ὗ Π - 5 ΠΕΓᾺ - 

1ο τοῦ ἄδουλα ὀρους μέχρι τῶν Οὐάρου ποταμοῦ ἐχβο-- 
λον ον Ὁ ΕΟ δὰ τ μενεῖς αν τ παρ τξῖς δυο ν ΚΣ 

καὶ ἕτι τῇ παραλίῳ τοῦ Τυῤῥηνικοῦ πελάγους τῇ αλλ ΕΠ ΟΡ ΗΘ Ὁ ΘΟ ΈΘΑΝ ΕΠ ΟΜΕ᾽ τῇ 
απὸ Ἱνεαπτολεως μέχρι τῆς «““ευκοπετρας ἄκρας, 

Ξϑῖ, εἴ τ 9ἴ Ὁ ἘΣ ἀπ ᾿ 3 ᾿ ΕῚ) 
ἀπὸ δὲ ἄρκτων τοῖς τε ὑπὸ τὴν «Οαιτία» Αλπίοις ὄρεσι 
καὶ ταῖς “Ποιναῖς, καὶ τῇ Ὄκρῃ καὶ τῷ Καρουσαδίῳ (ἢ 

1ὅ Καρουάγκᾳ) ὦ θρει, τῷ ὑπὸ τὸ ΙΝωρικὸν, ὧν αἵ ϑέσεις 
εἴρηνται, 

πο». -Ὁ Γ -»-»2 Υ Γ τς τ Ὁ 

καὶ ἔτι τῇ παραλίῳ τοῦ ᾿Αδρίου κόλπυν τῇ ἀπὸ τοῦ 
- ᾿ - 4 Ξ2᾽ 

Τιλαουέμπτου ποταμοῦ μέχρι τοῦ Γαργάνου Ορους " 
3 Αι 9. Ὁ ΟΞ ι ’, 3᾽ 

ἄπο δὲ ἀνατολῶν τῇ ἀπὸ τοῦ Γαργάνου ὁρους πα- 
, -φς 

20 θαλίῳ καὶ μέχρι τοῦ “Ὑδροῦντος. 
2 , ᾿ Υ - -39 [ γ᾽ 5. αἰδῇ 

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τε τοῦ Αδρίου παραλίῳ ἀπὸ 
΄ Ὡ Ὁ τ 3 

Τιλαουέμπτου ποταμοῦ μέχρι τοῦ πρὸς τὴν Ιλλυρίδα 
Ἐκ ἢ ἈΝ ηρς ὦ - - - Ν - - ΠΣ 

ορίου, καὶ ξτι τῇ τοῦ Διγυστικοὺυ καὶ τῇ του Τυῤόηνι- 
- Γ - 23 « - τ - ὙΡ, ω 

κοῦ παραλίῳ, τῇ ἅπο τῶν ἐχβολῶν Ουάρου ποταμοῦ 
ὩΞ ’ ΄ - 3 ι Ν 

9.5 μέχρι ἹΝεαπόλεως, καὶ ἔτι τῇ ἀπὸ “Δευκοπέτρας ἕως 
“ε - 7 τι ’ 

Υδροοῦντος παραλίῳ. ὃ. 2. Περιγράφεται δὲ ἡ παρα- 
- 4 (4 - 

λιος πᾶσα τὸν τρῦπον» τοῦτον" 
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μετὰ τὸς τοῦ Οὐάρου ποταμοῦ ἐκβολὰς ἐ ἐν τῷ 4ι- 
γυστικῷ πελάγει, αἱ ἐπέχουσι μοίρας χξ ΖΦ μ7; 

Μασσαλιωτῶν'᾽ 
δ ἸΝ τίσιο «τ Δ ν Ὁ - - τ οι το ταν τ 00) μβ Ζιβ 

“Ἡρακλέους: λιμὴν « «οὐ ννονιοο - Κη δ΄ μβ. Ζὃ' 
Τρόπαια Σεβαστοῦ ὙΠ ΡΟ Ε τα οΝν .ἤηὴ ἘΔ ΠΣ 2 
ἩΠονοίχου Ἡμήν. «ς «νον τον ν «3η.76. μβ.Χ9 
δ. 8. Διγουρΐας, κατὰ δὲ Ἕλληνας .«Διγυστικῆς 

παρὰ τὸ “ιγυστικὸν πέλαγος, 
᾿Αλβινιμήνιον (ἢ ̓ Αλβιντεμήλιον) χ9. 2 μβ Ζδ' 
ὙἸλ οι τη δλν τι. ον διδῶ ἐλνος τ ρῶ δν μβιξδ᾽ 
ΠΟΥ  ννν πετην σον στ ἘΣΗΣ π μβ ἐγ 
᾿Εὐτέλλα ποταμοῦ ἐχβολαΐ.....1. ΖΦ. μβ Ζγ 
τον λέν τα πα οἰ θ  αρ ἐγιβ' 
᾿πῃφροέτηςιλιμαν -ος ον ος «ως «Δα (ιβ΄. μβ..2 

ΠΕ δ ὐοληροε τ Ὁ πτο τς ςς λὰ δ᾽ μβ ΕχΕ6) 
ΜῈᾶακράλλα ποταμοῦ ἐχβολαΐ...1 Ζδ΄ μβ δ 
ἐκτροσπτὴ Βοάκτου ποταμοῦ ....1ὰ Φ κγ 
ὃ. 4. Τούσκων, κατὰ δὲ Ἕλληνας Τυῤῥηνῶν, 

παρὰ τὸ Τυῤῥηνικὸν πέλαγος, 
ΟΣ Υ ΣΝ ΔΝΕΝς στυν εὐθ ρων ων λα δὴ, με πν Ζ:)ι 

ΣΕ] δὴ. αϑΘΟλλος ον οὐ ανλψονεν ὦ προροθ μβ γο΄ 
ἑεΙασαλεουθς ἴερον . τ τ τον τον νυ τῳ 13.76... μὴν “Δὴι 

ΤΡ Ἄρνου ποταμοῦ ὀκβολαΐ... .«..Ζ7.  μβχγο 

ἘΞ ΒΟΠΟΙ. Οὗτος δέεισι διὰ μέσων Πισῶν, δεχό-- 
μένος πρῶτον ἐπ᾿ αὐτῶν τὸν “ἴσαρον" ὧν ὃ μὲν ἐξ 
ἀρκτίου φέρεται, δὲ ἐκ τῶν “πεννίνων.Ὁ αἰ. 01].1,}μ8.Ψ 

Ἵ Αἀμποί. Ηοο ποπιθηῃ βὲ6 δυροηΐ [πίρρ. 
ἐπι δ ΚΕΝ Ο θοΥ  ἐρέοέρορέοιψὁΠπΠ[ρΠηι:),ν τλε' τ τις 

ἘΠΓῚ ΘΒ ΒΓ Πα. 1π ται. ... .. « .8}1,.4δι.4.3.88. 



140 1118. ΠΙ. ΟΑΡ. 1. 

Ποπλώνιον σεύλὶς τ ΡΣ γ᾽ ὑσμβ 
“Ποπλώνιον ἄκρον -.«.«««.«.«.«.«ἡχγηψ ΖΦ μβ 
Τραϊανὸς λιμήν ξουτα, ἐξα νγον πω μβ 7 

Τελαμὼν ἄκρον ἢ Τέλμιον ..... δ᾽ δ΄. - χιβ 
6 Ὄσσα πυταμοῦ ἐχβολαί ....... λδξ  μ 
ποῖσε ἐν κι οι αι σ οτος ΒΘ 1ε μα Ζ,χιβ' 
ρου ΟΣ ἀπ  ςλροΣ ον τς ἔς: 1ὲγ μα δ 
ΟΣ ΘῸ» Ἐ0ν ς νΣ ΔΕΡΝ ΘῸῚ λὲ γο΄ μα γο΄ 
ΤΠύρ, θυ οἰκο οὐδ ο ΟῊΑϑ ἀρλθεῖ τε, Ἢ ἃς μα γο 

ἴον. ὉΠ πμην τ. τὴν απὸ ἀν εν ας ἧς δ᾽ μα γο΄- 
ἡ. ὅ. «Τατίνων ὁμοίως παρὰ τὸ Τυῤῥηγικὸν σπεέ- 

λαγος, 

Τιβερίου ποταμοῦ ἐχβολαί. ..... ἧς ΖΦ μα ὃ 
ἢ πρὸς δυσμὰς ἐπιστροφὴ τοῦ 

16 ποτα τοῦ εν ἘΚ ΘΝΣ ζεῖ πὴ 
ἐς Ἐ τ νον χρὴ ἡ Ὁ ας ,- ἧς ΖΦ μὰ Ζ 
νην πῶς ΤΑ ΘΙ ΒΒΑνὴ ἧς Ζγ΄ μα γ᾽ 
Τρ γι ΤΩΣ σα Ὁ:οἱδι οὐϑ τοί σ᾽ 5. οὐο δίς ὃ λζ ς΄ μα γ΄ 

Κιρκαῖον ἄκρον ΡΟ ΥχαΣ ΨΩ δ , μὰ ἘΣ 

20 ΖΓ} ΣΟ Β 5 σοσα αοουσόσοδ. οἱ μα δ΄ 

ἘΠ α δ ρς ς ΠΡΤΟ ΑΥ σον ὙΣ τον λης μαδ- 
δ. θ. Καμπανῶν ὁμοίως παρὰ τὸ Τυῤῥηγικὸν 

πέλαγος 

“Δείριος ποταμοῦ ἐχβολαΐ ..... λη γ΄ μα δ' 
95 Σύεσσα (Σινόεσσαῖ) . -- - «- -- 7) 2 ΞΞΜΣΣΩ 

Οὐόλτουρνον.... «ον ἀπ τε ζη ἡ ἢ σι 
ὙΠ τας ὙΦ Έ ΤτΟΣ ἜΤ ΘΎΜῊΝ 19.7γ΄ μα ς΄ 
ὙΥΤΕ ΓΕΘ ΟΝ τι ΠΤ ΤΠ 1ζϑ9ϑ.Ζ μα 
πα ον ΣΕ πΘ τι σντ ον: λϑῦ μα 

80. “ΕΠπουτεύλοιϊ. τ ἐκο ἀδὰ κευ Ἵν Ψὴς ἡίς 
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Ἰνθιύπεδ ἡ ἐδλονονθνονς τἐγονόνς ᾿ς ἀδεοϑς ΜῈ ἐδ 

δ. 7. Πικεντίνων ὅμοίως παρὰ τὸ Τυῤῥηνικὸν 
πέλαγος, 

Σάρνου ποταμοῦ ἐκβολαΐ .....«.«ἰ ιβ΄ μὶ 2γιβ' 
ἘΣ ΡΘΕ πον ὁ αν τε τη τΣὸ ἀρονν  μεό τες ΟὟ ΟΣ Ὁ Ὁ 
ΤΕΣολεῤμολνε: ΟΞ θυ τ να θ᾿ ἐπα  -: 

δ. 8. “ουκανῶν ὁμοίως παρὰ τὸ Ζυῤῥηνικὸν 
πέλαγος 

Σιλάρου ποταμοῦ ἐκβολαί.....μ ιβ μα δ 
ΡΟ ΓΕΟ ΣΦ ΥΣὉ χρλεν ἐν απο πος τοῦτ 10 

κύει Σ ἘΥΘΈΛΟΣ ἘΣ ΓΕυΛ Ἀ μ. γ 19 δ 
ΣἸον ξεντον πα τ πεν τι τὰς μ 19 2: 

38 5 ᾽ ς , ΄ Α 5ς ι δ. 9. Βρουττίων ομοίως παρὰ τὸ Τυῤῥη- 

γικον πέλαγος, 
«ἄου ποταμοῦ ἐκβολαί....... μ 2195 ὃ. Ὁ 
Τέμψα ΠΝ ΔΝ ΗΣ πλοβν ἰδ ὶ οοὐ σεῖς ΤῊ 19: 

Ταυριανὸς σκύπελος.. - « «-- παν ἥη 0, 

ἘΣ Ἰππωγιάτης κόλπος. . «.«-- πχν ταη τ δ᾽ 
Σκύλαιον ἄκρον. ««..««ο 18 Σς Ἢ 7 
ὙῬΙ ταν, Του ες τονε τ.) ΜΠ ὦν 158 
““ευκόπετρα ἄκρα. «-« «ον. ..19. 2γ'΄ 1η; 

ἘΕΊΆΟΒΟΙ]. Δρεντίους τούτους (τοὺς Βρουττίους) 
λέγουσιν. Ῥαᾶγ. 1401. 

ἘΞ ΘΚ 6101, “Ποσειδωνιάτης κατὰ Στράβωνα. 55 
(ἰν. νἹ. οᾶρ. 1. 15.) Ραγ. 1401. εὐ Ψ δἰ. 001]. 1,108. 

ἱ Απίε Σάλερνον 1,8{. ἱπίρρ. Βαῦεπέ Μίπεννϑο 
Ῥτγοπιοπέοτίππι (ϑήναιον ἄκρον) 89, 48. 40, 50. 
(9 δ΄ μὶ ἐγ). 
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δ. 10. Μεγ ἄλης Ἑλλάδος παρὰ τὸ Ἐδριατι- 

κὸν πέλαγος, 

Ζεφύριον ἄκρον «- ««««««ὐὐν νων 
Ψ οπθοδ τὐολίξ τὴς... τ νε ραθα δα ἕν Ζγ' Ἴη γ ιβ΄ 

«Ἱουκανοῦ ποταμοῦ ἐχκβολαΐ... .μ ἔχιβ' λη ξιβ-, 
δ. 11. ἐν δὲ τῷ κατὰ Σκυλάκιον πόλτεῳ πόλις 

25 ἢη γ' ιβ' 

ἜιἙΩΈΙ οι 

ἘΞ ΘΥΝ 2  κδνς ως ἐδ ον μ., δ΄ ζῃ «᾿ δ᾽ 
ὁ μυχὸς τοῦ κόλπου τοῦ Σκχυλα- 
ΑΡΌΣ ΚΤ ΠΤ μ δδ'᾽ ζη ἐδ 

ἀρ, ΟΣ τον ΣΟ ΩΝ «Ὁ τς ςς το σος μα ΖΦ ἅη -2ὃ᾽: 
δ. 12. ἐν δὲ τῷ Ταραντίνῳ κόλπῳ, 

σιορτῶων πολι, τ «ΟΣ ἜΘΟΣ μα ΖΦ, ϑοΣ 
Ἐ ΘΙ, πο μι ΕΟ ΣΟ εἰν αρτνν μα Ζγιβ' 18. Φ 
ΠΙεε πντίον, ντος τσ τνς δὸς μα ἔγιβ΄ 19 2)ιβ' 

τ οδ λοις ἐονοοος δ λαωΣ τ πι: 
δ. 13. Σαλεντίγων" 

᾿Ιαπυγία ἄχρα, ἢ καὶ Σαλεντίνων μβ 7 Ἴη ἐδ 
δ. 14. Καλαβρίας δὲ παρὰ τὸ ᾿Ιώνιον πέλαγος; 
που ἐπ τιν ν ττν ἐν ΚΛΉΣΕΙ μγ 19: ιβ΄ 

πο ΤΟ τΠ ΝΣ ΣΑΙ τελ δ᾿ τυ τς ΕἸ τ ϑτο μβγο ἀϑ' ΖΦ 
Ἐρενδέσιον  .--:-:- μβΖ λϑ χα: 
δ. 15. “πουλῶν Πευκετίων ἕν Ἰωνίῳ πελαγει, 

Ἐγνατία ἘΡΣ ΝΕ τ ἀπ ον ἘΣ τ ΚΥΗΣ μβ Ζ ἐγ 
ΟΠ ΡΑΥ ΑΛΟΝ ΝΑ πὐν ς ἀ Π ν, Τ μῈ ΚΡῊΣ θ᾽ 

ο65 αΑϊφιδίου ποταμοῦ ἐκβολαΐ ....μβ.Σ μ᾽ δ΄ 

Ἐ Β6|)01. Τὸ ᾿“δριατικὸν πέλαγος λέχει Σικελι-- 
κὸν (βἰς Ναί. λέγεται 'Σικελόν Ρατγ.) ἐχτεινομένον μέ- 
χοι τῶν δυτικῶν (ας τοῦ) Κρητικοῦ (81. Ρὰν. Κρη- 
τῆς Ναί.) καὶ τοῦ ἑώου (βὶς Βαᾶν. ἐώου Ναί.) ἀκρωτη- 

80 θίου τοῦ Σικελικοῦ καὶ τῆς Ιαπυγίας, αἴξ. 601]. 1108. 
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ὃ. 16. ἀπουλῶν Δαυνίων ἐν ᾿Ιωνίῳ στελάγει, 
Σαλ (α)πίαι ἐς χοθβϑς ΘΕᾺ μβέγμγ 
ΣΙΖθῦὺς ἡ Συνικ ον οθοσόσιλος μβέγ μα γ' 

ἀπενέσ δα" «Ὁ ἀπυξ ας ΟΣ μβ΄. ἐγ μα .2δ' 
Γάργανον ὕρος ἘΝ ἘΟΣΝ βοὸς μβγ' μα’ 
ὃ. 17. καὶ παρὰ τὸν ᾿Αδρίαν κόλπον 

ριον», αν ν 9 ἸΑΛΑΚΩ ΕΡ ἐκοι α μβ2. μα δ΄ 
δ. 18. Φρεντανῶν ὁμοίως, 

Φιτέρνου ποταμοῦ ἐχβολαί ... .μβ μα ἃ 
θούβο:. Στ οοῶον ξῶζρι, Ἀολ ΟΣ μα γο μα γο 
Ἰστόμον τα ϑρς ἐἘ ΣΑΥυΝΝ τὰ μας μα Ζ δ΄ 

δ. 19. Πελιγνῶν ὁμοίως, 
Σάρου ποταμοῦ ἐχβολαί........ μαγ μβ 
τῶν πρύτ τς θὰ φολοίρι τος μ ἐδ μβδ 

δ, 20. ἈΓαῤῥουκινῶν ὁμοίως, 

᾿Ατέρνου ποταμοῦ ἐκβολαί...... μ«Φ ἀρ 
Ματρίνου ποταμοῦ ὠμβοῖ ἀΐς τς 29 5 ἰιμβιξδ’ 
δ. 21. Πικηνῶν ὁμοίως, 

πὐ ερον "δ ΡΞ ΣΟ Λολσυρες, λη Σ᾽ 'μγ 
Κούπρα μαριτίμα ...««Ὁὐνοςς λη μγ 
Τρουεντίνου ποταμοῦ ἐκβολαΐ. .«1ζ γο μγγ 
ὙΠΟτερτίο οτος τς ὐϑϑρένς, ΒΗ ΜΠ ἀν ονς ἢ Ζ 
ΠΟΥ Ποῖ: οτος τ τὴ τλτλο πον Ῥς Ζγ᾽ Μγ γ 

ΕἾ οεδν. ἐς βδαρος, ΠλλθΌΝΣ σΘΎυϑτ ἧς ΣΦ μγγο: 
δ. 22. Σε(μ)νόνων ὁμοίως, 

᾿Ασίου ποταμοῦ ἐχβολαΐ ....... ἧς γ᾽ ΠΥ 70 
Εν αλλ λυ ΣΥΝ, ΩΝ ἧς ΑΥ γο' 
Φᾶνον Φορτοῦναι......«..«« 18 γο᾽ Ηγ 2 δ΄ 
Πισαῦρον ροοέψοΠσρἔοὲὶ τῳ ----.- 1ε γ' μΥ 2 δ΄ 

ἐπε νου τ ππΠ π᾿ λε μγ γ᾽ 

1 

19 ωι 

830 
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Ο 8. 28. Δοιὼν Γαλλῶν ὁμοίως, 
“Ῥουβίκωνος ποταμοῦ ἐχβολαί.. .1δ Ζγιβ' αγ 2γ' 
ΡΟ ΘΕλ τα, δ ἀραῖς ἐν ἐν ας ΤΣ ΑΒ ΤΕΣ λἀὃ γο΄ μδ᾽ 
ΕΣ 24, Πάδου ποταμοῦ ἐχβολαί 1ὃ Φ δ΄ μὸ 

δ ἢ κατὰ τὴν “άριον λίμνην κεφαλὴ 

τοῦ ποτα μον, τς λον χϑγ μὲ Σδ' 
ἢ συμβολὴ, καϑ' ἣν συμβάλλει τῷ 
“οι ποτα μί ς. δινάτοι τονο κε: Ζ γο΄ μγ δ΄ 

ἢ. κεφαλὴ τοῦ Δωρία ποταμοῦ ἥ 
10 κατὰ τὴν Ποινίναν λίμνην. . «χη ΖΦ δ΄ μγ Ζδ' 

καϑ' ὅσον ἐκτρέπεται ἐπὶ τὴν 
ἜὌΟΊΡΟΣΟΝ ΔΙ πο π λα Φδ'΄ μγ Φ 

ταύτης τῆς λίμνης ϑέσις ....-. ἀν, ἡ Εὴ 
δ. 26, μετὰ τὰς ἐχβολὰς τοῦ Πάδου ποταμοῦ 

16 Οὐξνετίας ὁμοίως 
᾿Ατριανοῦ ποταμοῦ ἐκβολαὶ ΠΣ 8} μδ. ψ᾿ Ἢ 
δ. 26. Κα ρνῶν ὁμοίως ἔν τῇ ἐπιστροφῇ τοῦ 

᾿Αδρίου κόλπου ὃ μυχὸς τοῦ κόλπου, ἐν ᾧ δἰσι 
προ ποταμοῦ ἐχβολαΐ ἦγ μὸ Ζγ 

590 νατίσωνος ποταμοῦ ἐχβολαΐ. .. 1δ μὸ γ᾽ 

δ. 27. ᾿Ιστρίας ὁμοίως, μετὰ τὴν ἐπιστρϑφὴν τοῦ 
μυχοῦ τοῦ κόλπου τοῦ «“δρίου, 

Τέργεστον χολωνία... «.. «0. λδς. μὲ Ζγυ,β΄ 
Φορμίωνος ποταμοῦ ἐχβολαίΐ .. .ε μδ γ᾽ ιβ΄ 

5 ἡ ρέντιον, τ οο ἐν βει ὑμ δε) ἢ 
σον ΘΝ ὩΣΟΣ ΘΙ ΤΣ ἘῸ ἈΠΑ ΡΣ μὸ γο΄ 
ἹνΝέσακτον τέλος Ἰταλίας. «--. «ἧς δ᾽ μὸ Ζγιβ. 

Ἐ8.28. Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι, τῆς μὲν ̓ Ιστρίας, 

ἜΑ ΟΒΟΙ. Πόλεις ποπιίηϊ Βοεγίϊαβ ἰῃ Τα ηὶθ μα 66 



ΙΤΑΙΙΑ. 145 

ΠΡΟ ΟΥ̓ ΟΝ» Ὁ τἰλ δ ν τνννἶϑ το. ν᾽. Ζδ᾽ν ἐμα 
ει ούεντον τον σνο κεν ἐς Δὲ ὄ με ιβ' 
ΨΠΘπΟ τ ὐττος Ἐπ’, ΔΘ ἘΝ ἃς μδ᾽ 
δ. 29. τῶν δὲ Καρνῶν μεσύόγειοι, 

Φόρος Ἰούλιος, κολωνία .....-. 1ὃ μὸὃγιβ ς 
Κογκορδία κολωνία ... «««.«-- λὃγ μδέγ΄ιβ' 
᾿Αἀκουιληΐα κολωνία .««««..οὖο ὃ ΧΦ. με’ 
δ. 80. τῆς δὲ Οὐενδτίας μεσύγειοι, 

Οὐικε(»)τια βελον ΥΩ λον με ἀλΣμ 7 μὸξ 

Βελοῦνον ἢ Βελλοῦγον.. . . ..««- 7γ ς΄ μδγο τὸ 
πέδον ὅς δε δανρ εξς ες ὁ 9 1γ.γ μὲ ς΄ 
᾿Οπιτέργιον . «.«-- ορνθῖ τιῖνν ἐντὶ Ζγ Σ μὰ ξδ 
Ῥ τεοτέ. . . δὺ οἰοὴν δυσς δραρδῆς, 5 17 γο΄ μὲὸ δ΄ 
“Πα εευῖον. Ἐ . -ἰ- Ὁ ΤΠ γὼ 4ι},- 

ε ον. ἐλοδο λοτνο, δο)ςς ἐν. ἢ ἄγ μδγ βιὰ 
ΠΟ ΤΕΣ ἀνε ραν ο ὁ τὸς ἈΝ Δ ΦΈΝΟΝΣ λὸὃ ς΄ «ἰδβι 
δ. 81. Κενομανῶν, αἵ εἰσιν ὑπὸ τὴν Οὐενετίαν, 

ΠΕΣ Ομ ΟΡ τ λὰ ἐν τ τυ ηον ᾿ 1. μὸγ 
φόρος Διουγουντῶν ἢ ]ουγουντῶν λα Ζδ΄ μὲ 
ΠΥ ἀβ δ' υὐμδξι. «δ 
Κρέμωνα κολωγνία .-.«.«.ὐνον 1β μγ γο΄ 
ΘΠ ΟΡΡ ΟΣ τὶν ὅς νας νυ δ εν 17 μὸ 
ΜΕ 5 ΤΟΥ Το ς ἐκ ΠΡ τον 1β Ζὃ μγ γο΄ 

ΡΓΔΘΙ: 2. ΑΥ̓ΒΙα ἔΠανῖα 5 ΕἸΠῚ5 Τίδ 186 39, 
80. 45, 12.(( 4. ΨΠδπονᾶο ὃχ Οτδθοο οοᾶ. [Τία!. 84-- 95 
ἀϊία τ ίθγεηϑ. Αποίου ἔπ, ορίηοτ, ΡΠη. Ἡ. Ν. ΠΙ, 
29. (19.) ΒΓ᾽Ὶ Ρίοεπιδθο ἀθϑδηίυγ,, δηΐθα ᾿πχία Πέσα- 
τον ἀρ θη δα βπί νουρϑ, τέλος Ἰταλίας. 486 ἢ. ἢ.-, 51 
665 οϑί βηδυγδίοστιθαβ, ΡδΥΥ. Ρ81]}. ν αἷἵί. Βα). ΝΟΤΥ. 

εἴ ΙΔ ΟΥ 8.1 ΟΠΊΠΘ5 ΓΘ ΠίυΥ. 80 

ῬΡΤΟΙ,. ΘΕΟΘ6Β. 1. Κ 
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ΖΘ ΙΔΕΡΎ ΘΙ τ τα: τς παι τος ἐπλοα, Φον Δγ.γο μγ -2δ' 
Μουδιανονδνι, γδῆρ ἐροις ἐτλαρς δῆτ τς λὃ μ 
δ. 82, Βεχουγῶν, οἵ εἰσιν ἀπὸ δύσεως Οὐενγε- 

τίας, ἣ 

ὅ ΟΣ λιν ἀεκονενο πα, ἀρλ ήξος, λα μδ γο΄ 
σζσυδουε ῖς ἄπ τον ἀν οί λα χ μὸ γο 
Ὄρε μ δ τοῖς τὴς πκοςς δ τς δ χοναν, 2α γο΄ μὸ δ΄ 
“Ανώνιον (ἢ «Αναύνιον) ...... ἤἶα μὸΖ: 

9 ’ ΕΣ 7 

δ. 88. Ινσούβρων, (οἵ εἰσιν) ἀπὸ δύσεως 
τὸ Ἀεινομαγῶν, 

ἡ Οὐδ ον κ᾿ τς τς: ἐξ: 1.- Φ: ὐμὸς 
ΑΡΡΟΣΩ ΠΡ το ἐτο δ τ Ζ γο΄ μὲ δ΄ 

(Ὁ Κῶμον (ἤτοι νέα κώμη) ....-. λα μὸ γ' 
Τίκινον (ἡ Τίχενον) . ... «-««ος λα μδ' 

15 δ. 84. Σαλασσίων, (αἵ εἰσιν). ὑπὸ τοὺς Ινσού- 

βρους, 
Αὐγούστα Πραιτωρία κολωνία ἢ μ 
ἩΡΩ ΘΕ έα δ μν μον χα ΠΡ Οἷς 
δ. 85. Ταυρινῶν, ὑπὸ τοὺς Σαλασσίους, 

20 «4νγούστα Ταυρινῶν .......«. 2. οι ρῶς Ὁ, 
«Αὐγούστα Βαγιεννῶν ......««- χϑ μγγ 
ΤΠ εχ δυο δ τὴ: τς βῆ, ἐμ γα Ὁ τις νον } μγγ' 
ΠΣ ΤΡΟΣ ΡΜ ΒΊΟΝ ὉΡΔῸΡ τὰ ἦγ ἐμ 35: 
δ. 86. “ιβικῶν, ὑπὸ τοὺς Ινσούβρους, 

πεν (ἡ ε  ελλύχν. ΤἘ οτν δνς ἐπρῖς τὲ ΕΣ ΩΝ ᾧ, Φὺ 

Του μελλον μνςττοξοῖε λα μγγο: 
δ. 87. ἐν δὲ ταῖς Γραΐαις ᾿ἄλπεσιν Κεντρώνων 

φόρος Κλαυδίου .......ο- ΤΠ) μδ “γιβ' 
3) Πλπ δ λβοκ ολ ὐδβφανς νος χθ' ἢ δ΄ μὸ ΦΩ͂Σ 

-Ὃ ΡῚ 

80 δ. 398. ἐν ταῖς Κοττίαις Ἄλπεσιν Δηποντίων; 
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ΣΙ ΕΑ ΝΣ ΡΡ χ.9 μδ γο" 
δ. 39. Κατουργιδὼν (ἢ Κατουρίγων) ἐν ταῖς 

Τραίαις Ἄλπεσιν, 

ἐδ δούνον Ὁ. Ὁ Ὁ τον δον οι κϑ' γο΄ μὸ Ζ' 
δ. 40. Σεγουσιαγνῶν ἐν Τραίαις ᾿ἄλπεσιν, 

ΕΞ γυθυνον. τον ο τς ττηιτιυιτιτι την γί μὴ 
ἘΣ ΕΡΤΙΟ-; ἐ ον ἐντνϑις κυνεῦῥον θὰ κϑ' μδιβ.' 
δ. 41. ἐν ταῖς παραλίοις ᾿ἄλπεσιν ΙΝερουσίων, 

ζλυϊνπιῆν-: «το τ νος λον ΔΝ α κν υχανοὶ δ  )  ῆτθτα 
ἴα 3: 

δ. 42. Σουκτρίων ἕν παραλίοις Ἄλπεσιν, 
ΩΝ -Ξ ὑπ ’ 

νυ ποις πὸ πὰπτ|ὺὖ}: ἢ ον 2 7: 

δ, 43. Οὐε(σ) διαντίων ἐν παραλίοις ᾿ἄλπεσιν, 
Κεμενέλξον ... «Ὁ ὐννν τ κεν νκὴ ὦ Αγ ιβ΄ 
ἘΣ τ τι Δηή τον ύ σου πὴ 7: 

᾿ “ 3 ’ 

δ. 44. Τὰ δὲ ᾿Ζπέννινα θρη ὑπέρκει(ν)τοῖ μικρὸν 
ΩΣ ͵ 3 ΄ ΦΡῚ αὶ »ΨἊἫΥ Ν ι 

τῆς “ιγουρίας ἀρχομδενὰα ἀπὸ τῶν Αλπεων, καὶ μετὰ 
[4 ΕἸ , 3 - «- ) 

ταύτην ἐπεχταϑέντα ἄχρι Ἀγκῶνος, καχεῖϑεν ἐπι- 
στραφέντα καὶ μᾶλλον τῷ “Αδρίᾳ συνε) γγίζοντα φέρε- 
ται μέχρι τοῦ Ταργάνου ὄρους, εἶτα ἐντεῦϑεν ἐπι- 
στραφέντα πρὸς μεσημβρίαν, τελευτᾷ ἐπὶ τὴν «ευκο- 

᾿ σπέτραν. 
Ξε: 5 Ω -»“ 

δ. 45. Η μὲν οὖν “ΤΠ γουρία , ὕὑποκειμέγη τοῖς 

᾿“πεννίνοις ὄρεσιν, ἔχει μεσογείους πόλεις, 
Σάββατα .....« οὐ ον ον εν εν νυ 59. γ᾽ μγ 
ΠΠολλεντίαν. ΧΩ Μγ 
ΕἼ τεαν κολωνίοαν.- οἰ ς ςν Ὁ «ν τ 0 μγ ιβ 
ΕΠ βὰν Ἱομπεήϊαν. οὐς νος «ον τἢ Αγ ς΄ 
Βα τε θδο ὐτ Ὑ δ Π ἢ 
δ. 46 Ἢ δὲ Γαλλία ἢ τογάτα ὑπέρκειταί τ 

Κ. 

1το 

μ᾿ Ωι 
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᾽ς ΤᾺΝ Ὁ ἐν ΄ ε ᾿ 2 Ἐν, ν 7) 

αὐτῶν τῶν ὀρέων, μέχρι Ῥαβέννης ἐκτεινομένη, καὶ ἔχει 

πόλεις τάςδε" 

Πλεαχεν τέων τ δ. «πο Ἐπ πιν ΝΣ λα γ᾽ 
ΤΡΙΔΕ τ ΟΣ χὸ νλοοῖν αεονδνς γος δες ᾳ γο΄ 
Ῥρίξελλονο: ρας ἐς σα τεῦ 1ρ 
ὙΠΟ ΕΙΣ δες τ κ δἷς τον δον γδιναν β 
“Ῥήγιον «Δεπίδιον, κολωνίαν... .1β ΦΖ 
Ἰνουχεονον . ποάνος ἐδιλεφϑο τω λβ 2 
Ταάνιτον (ἢ Τάνητον) . . .«..«.οο 1γ γ' 
πού αι. δδυύσοις ἐὺς δώσ δ ἦγ 
ογωνίαν. .«-«..0- ΠΤ ΤΣ ΈΗ ΣΕ αν 1)γ 4 
Κλατέρνας ......- ΕΝ Ὁ ἘΤΌΜΗΡ ἀἴτὰ 1γ Ζγ 

φόρον Κορνηλίου... .....«- λὃ ὃ 
τα σιν! λρο τὰς, ως Ρ τ μο λδ γο΄ 
Φαονδνιζαν: ςς πο ἐν ρνοτιες λὃ γ΄ 
Ἵ Ἢ ᾿ 
δ. 7. Τουσκχκῶν μεσογειοι" 

ΤΡ ΠΡ ΜΑΘΘΑΝΔΤΊΝ δνυδίωδναι λα «δ΄ 
φόσσαι Παπιρίαναι . « ««««-..ἢ α 
ἐροΥ ΔΕ ον ται τρεῖς οὖν οἰ οὴν οἶς 1ρ Σ 
Ὁ ΡΣ δε ΘΟ ΣΟΙ ΟΡΘΘΙ ἈΠ ἀὐτ δα γ 
“Δοῦκος Φηρων»ίας, κολωνία .. .1β γ᾽ ιβ' 

ὃ Π5: τ το θῖ. Ἀ ΠΤ οας ἘΣ ΟΝ 2γ.7γ 
Σρλ δ Εν εὐ τ ν τ ΞΉΣ ΣΝ δὺς ΘῈΣ 2γ ἐγ 
Πίσσαι (ἡ Πεῖσαι) κολωνία. .. .1γ Ζ 
Οὐθλανεθοοξεν τ κι τ τ ανεν )7γ δ 
ΡΟ ελλαε, τλλτι ΟΕ πόδα ἦγ ὁ 
ἘΡΊχτα ΘΙ. λ τε  Κετ ιν αν το τ το δυ δ γ' 

ῥΕΡ 
μῦθος 
70 
Ε7.5 
μγ 9 
μγγ, 
ΗΥ 70 
ΗΥ 70 
μΥ ἔ 
μγ 2 
μγ Ζ 

ΜΥ γο' 
μγ : 

ΜΥ ς΄ 
ἐβέγ 
μβ ΣΝ 
ΗΥΥ 
μΆ ἐγιβ' 
ΜΥ 
μΥ 
μβ “ΖΦ δ΄ 

ἐΡγο, 
Ιβγ 
ΑΥ 

ΤΥ Ἐόοτσα πὶ Το τ 1 (ατπὸ ΕοΥ}}) 38. 30, 48, 50.. (ΠπέρΡ. 
Ῥινκηπι. Νοῦν. Δ. Β. πὶ. ἀν». Νῖαππη.) 
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ΤΡ ΘΟ ΕἾΤ. 16 7. μΚ 
ΡΠ πθΡὴ ς τὐξ Ὁ ὙΦΟ Δ Ὴ Σ ἘΚ λὸὃ γο΄ μβ Ζδ' 
τ δεν τος τς 28 μβ γο΄ 
᾿Ἄκουλκα (ἢ ὩΙκουλα) . «.....ο 1δ γο΄ μγ 
ΤΕ ΠΗ ΑΣΑ νον 1 εν: λε μβ Φγ)γιβ 

ΕΠ 109: ἡΤανλίανοιν ες ς ς ον νος δ ς μβ γο΄ 
, Οὐετουλώνιον «.. ««.« «ον ἘΡ 1ὺ μβε 
ἘΣΥΡΕΟΣ ΥΣΟΨΆΝ Στ ς δὴν πε ΣΝ ὃ γ βοῶ 
ΓΟ ΤΕΥ, νῆς ἀδάνΣ πφοι ἐν τον ἐν οὶ ὃ Ζγ΄ μβγ᾽β 
Σατουρνίανα κολωνία. . «««.ο- 1ὃ μβγο το 
ΚΕ Στ ος ἀπαρότς ἐγοκμ ϑ ἀὸ Φιὺ ἂβ δ' 
ΠΡΟ ΣΝ ΠΕ Δ ΩΣ τττῖς ειδὴ 1δγο μβὲ 
πὰ οὐ σ Ὁ» τνδι το δος τς τ ρος μι νας μὴν 1δὃ γο΄ μβγ' 

ΜΠ 195. Οὐολάμιθν .ς τος τος λε μβγ 
ΞΡ ΘΝ αι ζε ἃ. ἀρββωβι. τ 
ἘΕΕΘΕ ΝΕ ΟΣ ΤῊΣ το νος νου τς οἰ ενΑβ μδὶς πον: 1ὲ Φ. ἀβὰ 
τ 
ΕΉ ΕΠ ΤῸ ΤΕΣ τ ρορ δὴν ΒΑΔ Αὐετο δ ξ᾽ μβς 
ἐπα ξυρὸν ΣΉ τς λε δ μβ 
Ἔλίος ΔΕ ας ἀρ ῦς ΣΎ Πνρ τον λε γο΄ μα Ζ)ιβ' 50 

ἜΠΑΥ 
ΦΡΡο» Αλουδίου, 2. Ὁ νἀ τς ςς: 18 ἔγιβ' μα 4; γιβ' 
ΝΕ, ΓΕ πὲ τ ζον τ ἐκ Ἐ ΤΥ τ ΡΟΝ 1: μα ἐγ 
ἘΠ ΕΘΠΟ ΔῊΝ. τρις τοὺς ον προς 75. 2 μα ἔγ 
ΟΣ ΒΔ τΔ δ, ἐν ταν γα δι νεξος πα ύδος τς ἧς γ μα γ᾿ 95 

δ. 51. ΞΑἢ μῶν, μεσύγειοι, 

ΕΤ ὙΡΤΚΕΣΑ Φντος κε σος ας τα δον ἐοὴε ϑλτῖς 1ε γο΄ μ7γ7 

Τ  [Ιπίουρυοίαυπι δβϑέ ἢ.]. 
ἐν οτί5. "᾽ Τά ες ἐς τς, 
ἜΤ Ιπίουρυβεῖθιβ ἐς ἀοϊνείας, 
Οονϊοιπι γ6ὶ Οὐχὶ . 

85, 50. 45, 6(01). 
30 

. 86, 40. 41, 45. 
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ἸΟΝΤΥ ΤΟ Ἐν τε ἔτος ον γε τυ δι Ἐ εν ἧς μ7 2: 
ᾧ. 562. Πικηνῶν μεσόγειοι, 
ἐπ ον ΣῊ ἌΡ Ὁ ΥΩ ἢ εχ ῖθ, 

Ουθυν Σαλούνο  ν  Σ πΘς ἧς ἐχιβ' μ Ζ 
5 Σεπτέμπεδα Κα ἤει ον να σατο ἧς Ζγιβ μ μγ ς΄ 

Ἡουπτρ ὰ μόντανος. ...0Ὁ 0,0 Ὁ ννέτες. ΠΟ τ ΤΡ. πὸ 
ΦΡΘΟΥκΥ ΎΝ ἀξ ΖΦ κμβ Ζ͵ιβ' 
τα ας θνον ΠΤ Ω 1η.7͵... μβτΚ 
ὩΠ  ἢ  αϑέο να ες ς ΘΉΡΑΣ 7η Ζδ΄ μβ δ’ 

10 δ. 538. Ὁλομβρῶν () Οὐλουρῶν ἢ ̓Ομβρ(ορ)ῶν) 
’; «, 5 ξ τ τ [4 

στολδις, Οἱ εἰσιν ὑπὲρ τοὺς Τουσχους, 

ΡΟΣ τς ΠΟ χα ἡ αὐ Ὁ. λὃ γο μγ δ 
ΠΡ Θ ΠΤΑΝ π α ΛΝ Ὁ: ὍΝ 1δὃ γο μγ 7 ιβ΄ 
φόρος Σεμπρωνίου .....«.««- λὃ γ΄ μγ 

ἜΠΗ ἀπ οοτο πεν ποτὶ νον ΚΑ 1ε ΗΥ ιβ΄ 

ὙΠ ΡΝ Λε ΤΑΡΦΕΣ ΜΕΡΟΤΡ, Ὡκ αν, ΠΕ. 1ε γ' μην 

᾿Ιούφικον (ἢ Τούφικον») - « « - « «- 18 Ὁ Αγ ιβ΄ 
ἘΣ ΟΥ ἘΣ ΝΣ κλπ Ἐκ ΑΠ, Σ 5 ἧς ΖΦ μβζχ 

τ στστον, ἀπ π κε νον ἢ 1λεὲ γ΄ μβ “δ΄ 
ΠΑ ΠΣ ΟμΟν ἡ λτοΣς ἐνὸν τὸ τι τος κεν ει της ἧς ΜΥ 

Ἱγουκερία κολωνία .. .«««.οος λε γ᾽ μβγ' 

δ. 54, Οὐιλουμ βρῶν, οἵ εἰσιν ἀνατολικώτεροι 
(Οὐλουρῶν ἢ) Ο(λο)μβοὼν, 

“ἄρνα ΠΕΣ  ν ἐλσαε ΠΥ λεὲ ΖΦ μβχγο 
ΞΕ ΠΣ ΕΛ ον. πε τ ΕΑ ΥΥΤΝΝ ἘΠῚ 1ε ὭΣ μβ «4 

Τοῦδερ αὐτο Ὁ. τ αν μεν δὲ αν οὐηο νἀ ον ἀρῶν ες λεὲ Ζγ μβ ἐγ 

ΦΟΟΟΣ ΤΡλα μου. τς ΠΥ ἧς μβ γο΄ 
λον ΟΝ ἘΝ ἘΣ Χο χε ΜΒ ΠΣ 

Μηουανία (ὴ Μηουαρία) ..... ἐς δι! ἐιμβεῖν 
ΞΟ ΠΝ ΕΘ ΠΟ ὁ τὰν ἀπ ὁ ον δον ας Ατρης ον ἧς δ΄ μβ 
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Ἰγαρνία (ἢ ἸΝαγνία) ««..οο.ς «(ἧς ξδ΄ μβ δ᾽: 
ὃ. 56. Σαβίνων πόλις, οἵ εἶσιν ἀνατολικώτεροι 

Οὐιλομβρῶν, 
Ἅτ οέοέΕοέἔοιοέὁΕσ ἧς Ζδ΄ μβ γ᾽ 
δ. ὅ6. Αἰκουικλῶν, οἵ εἰσιν ἀνατολικώτεροι 

Σαβίνων, 

ΤῊΣ ΤῊΝ 
τὐλ Εἰπέ ον τς τους οὐνος οἷ Φν μβῦγο 
πα ο Ολον οἴνου τς ον ξ ΧΡ 
δ.57. ΔΙ αρσῶν, οἵ εἰσιν ἀνατολικώτεροι Αἰκουικλῶν, 
ΕἼ κτλ τς δῆδς Ἐπ  ὙΡ 1ς 
᾿ἀλφαβουχηλὶς (ἢ ̓ ἀιβαφουκεντίρ) λη μβγ᾽ 
ὃ. ὅ8, Ππραιτουττίων, οἵ εἰσιν ἀνατολικώτεροι 

Μαρσῶν, 

-“Βέρετρα (η ΒΕΘΕ.ΘΩΣ «ον τος 1 2 Μ6 Σ 
ἜΣ ΣΝ ΑΘ σΑ ΝΑΊΕΙ ζηγ μβγ᾽ 

δ. ὅθ. Οὐηστινῶν, οἵ εἰσιν ἀνατολικώτεροι 
Ππραιτουττίων, 

ΠΟ ν. Σ οτει τος τε τον πε ον πα 7.9. μβ γο΄ 
ἘΠ ΟΡ 3 μον το δοὺς ἀὐεθ ἡ ΘΝ 19 μβ γιβ' 
ΚΠ τΕ ΣΟ»: 1 Ὑ ον Ὁ οὐ τ Ὡς το ξ 19 μθ δ΄ 
᾿γγο()λ ΟΣ ΤῊΝ τυ πες τ ἘΡΧ ΕΣ 19. τ ὴρ: 

δ. 600. Μαῤδουκινῶν μεσόγειος 

ἐπε τε τὶ ἀλλο πο κι τ τ σοι 19 Ζδ' ἊΣ: 
δ, 61. “ατίνων μεσύγειοι" 

"ἤστυ Ῥώμη «νος ΣΉ ΕΙΣ χ 78] 

ἌΓ Πρατε. τον τινος Ἐ ΑΥΣ᾿ ΠΞ ΟΣ Ὁ 

Πραίνεστον ..... το γε: 1 

ΓΤῚ [πίογρυϑίιϊπι Πιδὐλπογιπι δδέ 

8 

10 

Ουτχίσοϊαπι . . Φ Γ 9 . Φ . Φ 2 . 21. ς-----" 42, 20. 390 
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Ἰϊ σαουλον ὐρειῖ τς ς τ οϑάι ἧς Ζγ μα ξδ΄ 

Πρ τ τ τας δον γος ξδν λζ μα γο΄ 
᾿ἄρδεα Στ τὶ τῇ τῆς κεφ ξ  οἶφ, ὦ οχ τ ες ἘΞΕ ἧς δ μὰ -ῷ 

Φ.ΌΣ ΝΟΕΙ͂ ΩΣ , κε τε το κες 15... υἱὰβιε" 
ΠΟ ἴρεσε μα « αι ηξϑν πὰ εἰς ὙΕΙ͂Σ Ὑτ ἜΣ τῷ μα Ζδ' 

ΡΜ έέψέψοψοὁἕΨἕἔψὁνο τ} 

ΣΡ ΣΡ ον. 
ἀτῪ 
Ἐν ΟΥ ἐΌληις ΟΣ ον κ᾿ ρΣ ἐ δ κ ον Ὑ Σ μαγ' ιβ 
ΠΥ ΜΓ Ζη δ᾽ μβ 

ὩΣ ΠΧ ορς ἐεύλε τες τ ἶπν τ τὴν ἡ ΔΛ] μα Ζγ ιβ΄ 
ἜΤ έΨΕοέἕὁέΨἜέΕΓΠΕιι Πλὴν. 

δ. 602. Φερέντιγον . . . ««««« «η μα γο΄ 
7] ΘΙ ΒΟμον 1. πον ἐτὴ ς νος ἀξ ζΖδ' μα Φιῦ 
Σιτία ἐν ἐπ τ τ αἰόλον δος ἔχοχονι λὴ μα Φ 
ΡΣ Δα ΠΥ ΟΝΕ εν ον ὍΛΑ τ Ὅνεν. ζη ΖΦ. μα ἐγ ιβ΄ 
ΣΌΣ ἀνε νον: αρηβδ τὰς «προ ες λη γγ΄ μα γοΐ 
ἹΜμιντοῦρναι κολωνία ... «.««-- 1ηγΥὁ μαγῷ 
Ἐο ΟΕ τε ἈΚ Σες ζη ον μα Ὁ: 

δ. θ4. Πελιγνῶν μεσύγειοι, 
ΠΟ ἐν» τα τονε τος μ μβγ 
ΣΟ Ων ποτ τ ἘΣ ἐν τὸ ἣν» μι. ἐρολίμβε 
δ. θ56. Φρενταγῶν μεσόγειοι, 

ὙΠ ΠΣ ΘΝ δι τ Ὑ ἘΠ ὡς Ἐπ ας δὰ μα μα ΖΖιβ' 
ΤΕ Ο βοὸς Ὡς κι τος εξ ορρς μα ΖΦ μα Ζ: 

δ. 06ὅ. Καρακηνῶν, οἵ εἰσιν ὑπὸ τοὺς Φρεντα- 
[4 

γοῦυς, 
ΤΠ ΠΣ ἀλτν Σ ὁ ἐδ ον τ ἐνοδγος μ γο' μα ἐδ: 

ὑ  Αριᾷ ᾿πέθυρνβίεβ βιιπῦ ἢ. 1. 
ψεΙτύταο (Οὐελέτψαι) . . ον οι 10: ἘΠ ΘΠ: 
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δ. 67. Σαμνιτῶν πόλεις, οἵ εἶσιν ὑπὸ τοὺς Ππ- 

λιγνοὺς καὶ τοὺς Καρακηνοῦς, 

ἜΠΟΣ ΑΒΘ ΕΣ λϑιβ μβ 
ΕΊ ΕΟ ΣΝ, υὐοὴς λλιοερηος βαι λϑονοθς λ μα δδ 
ΒΕ πεν  κρκτ ἐϑνονον ἐοτόνολδι ἐλόςϑις λϑ, μὰ ἔγ 5 

Ο Ἄλλιφα. ἘΝ μ ἐοϑύχο Ἀν όμοκ ὁ τονὲ μ μα ἐδ 
ΤΟΥΣ ΥΜΜΈΛΗΝ ὙΤΔῈ Ὁ  Ὑ μ' ς΄ μὰ γο᾽ 

ΖΕλερεὰ τὶ ζει ἘΝ ΝΑ ΔΊΣ μ ἔ μα " 
Βενεούεντον (ἤγουν Οὐενέβεντος) μα μα Ἢ 
Καύδιον () Κλούσιον) ... .«--. μαγ μαγ᾽ιβ᾿ τὸ 

ὃ. 035. Καμπανῶν μεσόγειοι, 

ὌΤΣΣ Υτ Τ ΜΘ λη γο μα γο 
ΠΣ ας ΚΝ }ϑ μα Φ 
Ξούεα συρό ορε νοὶ ἀξυντόμα τς τῷ ἢ λη γο΄ μα γ᾽ ιβ 
ἐλ ἢ Κλ μὴ τ ὐδκοριειν, 1λϑ ΖΦ μα 4 1ό 
ὙΠ Δ 1 δ μαγ' 
Τρήβουλα ΝῊ: 19 ἐγιβ' μα Ζ 
φόρος ΠΟ ΓΛ ΤΟΙ τ.) πνεῖ τ ΕΣ λϑ ἐδ'΄ μα ὃ 
ΠΑ ΕΙΣ ΕΦΟΝΣ ΤΕΣ τ Δ ἘΣ ΤῊΣ μ μα τ 

ΕΠ λα ὐρλ, ὥρδλος ΡΥ ΝΟΥ ἘΎῚ ἐν ἀπ δεῖ 50 

Πα,  ΝΝ ρλλε μ ς΄ μα ιβ΄ Ξ 

ὃ. 69. πικεντίνων μεσόγειοι, 
ὑνο ως ἧς. τς "εν ταν ΦΟΣΝ τατος μ᾿ δ μὶ “γι 
Ἱγουκερία κολωνία .. .....««- δ, ΠΣ 70, 
δ. 70. “ουκανῶν μεσόγειοι, 25 
“σὴ πος ΡΣ  ς [. -ἀκογέ τα 
ΠΟΙ ΡΟΣ ΤΣ ΤΥ «ΚΡ ΕΣ ον αν ϑέδα ες τροννγοι ἐν τὰ 8 ἀα ἀμίηα 
ΠΟ τευ τιον Ἰπυλοον ον ενόνοῦς Ἔξ ς ρα Χο ἀβη δ 
᾿ αϑδο δὲ ἄδϑιρος,: πος ΠΕΡ νη μ-γΥ αὶ ε 
ρούμεντον ὅν νὰ οὐ ογοῖν,ν, εἰνίεναεμε νιν δ ο 80 
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δ. 71. Ἱρπινῶν πόλεις, οἵ εἰσιν ἀνατολικώτεροι 
Πικεντίνων καὶ “ουκανῶν, 
ὩΣ Υ ΝΜ ΟΣ Ὅτι ς απ οὐκ απ οωταις μα μα 
᾿“Αβέλλινον ΠΑ Υ ΝΥ δὶς ἐν κότος ὧν ἘΝ μ ἐγ “δ ό' 
ΣΙ ΘΑ ΟΣ Δ ἐπε ὐπρνςς  ννο μα γ᾽, ἀμ. δ, 
Φρατούολον Ἔν γον τ ΠΡ μαν- μετ 
δ. 72. ᾿Απουλῶν Δαυνίων μεσόγειοι,. 

ἼΣΟΝ, τ τλτ τδεὺς τς ὸνς τόν Το τεὸν πα μα γο΄ μαγ (β΄ 

Ἰγουκερία ᾿Απουλῶν .«..«ονος μα μα 
Οὐίβαρνον (ἡ Οὐιβάρνα) ..... μβ βα 
᾿ἄρποι (ἢ “ἀρ(γυρίπὴ)πη) . - - « -- μα γο' μα δ΄ 
ἜΠΙ  ε τ, ΣΥΡΕΣ ἘΝ ΕΔΣ, ἘΡΑ ὅ1Α μα γο΄ μ' Ζιβ' 
ἘΥ ον Ὁ Οδ π Εν τις το απ πϑη νος μβ Ἴ, ὦΣ 
δ. 73. πουλῶν Πευκετίων μεσόγειοι; 
ἜΣ ΗΑ ΕΣ ΦῸ πότον μα γο μὶ γιβ 

πα ἀν τὰς βιε πτυ Ν 
δ. 7ζά, Βρουττίων μεσόγειοι, 

ἀνου στοῦ» πνττ πεν τς με Ἶ 1}8 Ἢ 
ΠΟ τἰσ κέν τ τ ρον εὐθδονε “-.7γ0. 9: 
Οὐι(β)ὼν Οὐαλεντία. .. .««.οςς μι .δ΄. λη Ζχλιβ: 
δ. 75. Μεγάλης ἙΛλλαδος μεσόγειοι; 

ΠΕΤ λ σς πδοῦς ὐπς χα, εὐκ Ανα ΟΥ̓ μ {δ᾽ 19 
᾿ἄβυστρον (ἢ ̓ Αβρυστο»). ....... μ Ζδ' 1 γιβ: 

δ, 76. Σαλεντίνων πόλεις μεσόγειοι, 

ἘδΟυ ον Ὁ Ὁ ΕΙΣ ἃ τ οτατοῖο μα γ΄ 15. Ζδ' 
Ἰγήρητον ......- ἈΡΞ τα τ τὴς μα λϑ ἐιβ' 

ἘἼ} 7 610} ἀλλ ΝΜ ΝΑ  γδ τον ἀνόνο Ὑπγ Ἧς φο νην μα δ᾽ 1 
ἡ τιν ὦ πιο ) ΡΝ τς δι μβ δ 19 δ 
(ΟΠ ΕΕΝΙ ΟΣ ΟΣ τ ας ἐθιςς νος ΟΕ ΑΥ̓͂ μβ.Ζ. 19. ιβ΄ 
υερητον δος τἀινο γον νυ ο μοὺς ον οὐ 7 2 8) 
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δ. 77. Καλαβρίας μεσόγειοι, ᾽ 
ΡΟ Ὁ) ΟΝ ἡ τοτΣ τος τ τ πος εὔτῶς μεθα μβε 
Οὐρητον... .«.««..ὖ πο τα πῆς μβ Ζ 
ὃ. 78. Ἰῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ἰταλίᾳ, ἐν μὲν 

Ὁ 

τῷ «Διγυστικῷ πελάγει, 

15 

20 

Αἰϑάλη νῆσος ἢ Μανόφα ..... 2α γο΄ μβ 
ΤΟ ΡῈ ἘΕΡ ΣΣΤαντν Ἐ λγ μβ 
ΣΟ  ὈΙσ ΟΥ̓ ΟΘ.5.- νιον. νου γνεθαι λβ μβ 
ΠΟ" σἘ τ ρρονς  νίις Ὡολα Φὰ τὰθ 
δ. 79. ὦ ἐν δὲ τῷ Τυῤῥηνικῷ πελάγει νῆσοί εἶσιν τὸ 

αἷδε" 
ΜΟοντερία νῆσος ἜΠΕΑ το τ ΑἸδα νν 2γ μα 

ΠΣ: γῆς εν. τὰ ΡΤ Ε ΕΡ μα 

᾿ονεί Μη σΟς . - τος ἀπύος ὅς  ξοι μϑ με δ᾽ 
Πανδατωρία νῆσος . .--«««- 1ξζ γι μεν δὶ 
Παρϑενόπη νῆσος. . ««-..««-- λη χε δ᾽ 
Του χύτη, βῆσοξ,. . οὐνδῶ τ οτος 1η δ΄ μα γο' 
νϑηκοῦσσα νῆσος .- «-««-««- 29.7.2 3} 
ΠΟ ΤΌ ξΟ; ΠΟ, το τοὺς Σ᾿ 

Σειρηνοῦσσαι νῆσοι ΚΕ ΕΤΑΙΣ ἍΓΕ 18: τ. }».1 ἐγιβ΄. 
δ. 806. Ἐν δὲ τῷ ̓ Ιωνίῳ πελάγει αἵ καλούμεναι 

Διομήδειαι νῆσοι δ, ὧν ϑέσις οὐ νο.μ(α) γο΄ μγ. 

Κεφ. β΄. 

Κύρνου νήσου ϑέσις. 
[Ξὐρώπης πίναξ ς ἢ 

ε Ξ - ς . ΄ » 7 
ᾧ. 1. Π Κυρνος γῆσος; η καὶ “Κορσικα (η Κορση) 

[λ ΄ τ τ Ι 

καλουμέἕνη; περιέχεται ἅπο μὲν δύσεως καὶ αρλτο» 

9ὅ 
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ἘΠ ἄν - , 9. Ὁ ἢ . 3 -.ενὉ 
ὑπὸ τοὺ “ιγυστικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ὑπὸ 

ἐπ ἘΝ - ΄ Ξ. τ ᾿ Υ οὐ ἢ 
τοῦ Τυῤῥηνικοὺ το » ἅπο δὲ μεσημβρίας ὑπο 
τοῦ μεταξὺ αὐτῆς τε καὶ τῆς Σαρδοῦς νήσου. ὅ. 3. 

; 32, ῳω 

Καὶ ἢ μὲν παράλιος αὐτῆς ῬΑ ΘΟ θῊν ἔχει τοιαύτην" 
2 ι - - - 

56 ἄπο τοῦ μέσου τῆς βορείας πλευρᾶς, 
Οὐολερίου (ἡ Οὐαλερίου) ποταμοῦ 
Ἔἢ ΕΑβρε νον δος δύονε ἐς ὦ γο΄ μα 

Τρ ΑΞ ΠΑ ἐν μρρ " 
Κοαισίως αὐγιαλῷς οοςςς τς «ος τ ἀδο χδν γ 

10 ὃ. 3. “υτικῆς πλευρᾶς περιγραφή" 

“Αττίου ἄκρον ἐγ δγεαδρ ιν ἸΡΩΝ μα γ΄ 
πο υλος κολσῦδα οὐ τος ν τας ϑλν μα γιβ 

Οὐιρίβα(δλον ἄκρον. « ««««ο. «ἢ Ὁ 
Κιρκιδίου ποταμοῦ ἐχβολαΐ....2 ς΄ μ γ΄ (β' 

ἬΡ  εἐ ἸΟν ΘΟΕ τα να τ θον «Ὀἢ ἜΣ πο δ. 
ἘΣ Ύπς, ΦΑΡΗΝ ΝΗ ΟΡ ΤῊΣ λ Η 1 
Οὐρκίνιον () Οὐρκινία) πόλις... .2 ς΄ μ ς΄ 
᾿Αμμώδης αἰγιαλός .. «.«««ος ἢ; εἰδνοιν 
“όκρα ποταμοῦ ἐχβολαί. ..... 2το ραν. 7. Ζ7ιβ 

Ἐν υχΣ πλεδιτ δ. τς νας ἘΔ ἢ δον δ, 

Τικαρίου ποταμοῦ ἐχβολαί ... .1 δ΄ 19: γο΄ 
πίε Οἱ ἡ μή ος ᾿ς « Ὡθοοῖ ον δ τοσῖον ἀρ 
Φίσηρα ( Φικαρία) πόλις ....1 ΖΦ 18. 2 
“Ππιτανοῦ ποταμοῦ ἐχβολαί...... ζ. δ }ὃ Υ 

5 ἹΜαριανὸν ἄχρον καὶ πόλις... .Ζα 19. γ΄. 
δ. 4, ΜΜεσημβοινῆς Ἂ ΈΡ ΕΣ περιγραφή" 

πο λυ ολες τ τὰ οὐ τ  ς ππυδνα 1αγ 1297 : 
Συρακουσονὸς λιμὴν «ον .ο.1α γ(βγ)19 γ᾽ ιβ' 
“Ῥούβρα πόλις... ..«.««ὖς .««ἀαγ(β)λϑ(β) 

80 Γρανιακὸν ἄκρον .«. ««.«...0..Ὁ λα Ζ(ιβγλϑ' γο΄ 
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Ἡλ  ευεα δ. Ἐς δπτονςν ον τς ἐλ νἀ ΘῈΣ δ' 
Φιλωνίου λιμήν .«.««««ὐὐ νον Δα 198 4γιβ. 
δ. 5. “ἀνατολικῆς πλευρᾶς περιγραφή" 

“Ιέρου ποταμοῦ ἐκβολαΐ ..... .1α Φ 
ΤΠ ερέθει πο δυν θα, ἐν ς νον οο νειν δ ἄχ 
“Ῥοτάνου ποταμοῦ ἐχβολαί. ... .1α Ζ 
9 ’ 4 ’ 
“ἤδεξμεδο. 2ηἋη» ὐ.ὐτνονο το τοτουχον νι: ἧς 

πθυτῆλα βωμός «...ντο τοις ἐν ἦα «Κ 
Τουόλα ποταμοῦ ἐκβολαΐ .... .2ὰ Ζ 

Ζ 

ἝΠΕΙἘΙΞΙ ΞΙΕΙΞΙ 

“Ὃ 

ἩΠοΙΟν ἢ, Ξεόλεξ᾽. ον ς εἰν κεν ννινιοἷς ἦα 7, γο 19 
. » ΠΝ Ω Ξ , 

Ουαγον ΟἸΘΟΣ οοοουουθοο ο 9 9 ΣΟ εβ 7 Ζὃ 

᾿Μαντίνων ππολὲς ..0. 0 νον νος .1.ᾳ.}... κα 

Κλούνιον Τεύλιξ...«. .««ς ννο τς «(1ᾳ. 7 μα τ΄. 
΄ Ξε τὰς 

Βορείας πλευρὰς περιγραφή 
ε τ 2 πῇ { - 

ΠΕ ΠΣ ΤΥ ΘΟ, ἘΣ ςν «Εν τι ορον οἱ τῶτν τρτνον λον Ὁ μα ἔ 15 

ἌΚεντ οὐρι()ον (ἡ Κεντουρία)πόλις αι δ΄ μα ΖΦ 

Κανελάτη πόλις... ««ὐὐν ον ον .λὰ μα ιβ΄. 

δ. 6. ( ) Κατέχει δὲ τὴν γῆσον ἔϑνη κωμηδὸν οἷ- 
ποῦνται ταδε᾿ 

Κερουινοὶ μὲν (ἢ Βερουι»οἱ) τὴν δυσμικὴν πλεὺυ- 20 
« Ὡ [Δ , 

ραν ὑπὸ τὸ «Χρυσουν ρος » ὃ ϑέσιν 

ἔχει το δ᾽ α΄ 6 σ΄ 6΄'᾽ ι'' 9, ὅ'νοτ6, ἴα 18 5... ὦ 6δ'΄.Ὁ χων ας 6 Α (δ) δ΄ [ 2δ' 

ὑφ᾽ οὺς Τα(φ)ῥαβήνιοι, 
Εἶτα Τιτιανοὶ;, 

εἶτα Β(α)λατωνοΐ, 25 
τ ι 3᾽ 2 

τὴ» δὲ ἀρχτικωτάτην ἄκραν Οὐυανακην οἷ" 
2 ει - ’ὔ 

ὕῳ οὖς Κιληβηνσιοι; 
εἶτα «“ιχνινοὶ 
καὶ Μακρινοί'" 
ἈΞ .3 ει ΕΝ ͵ 

τῳ οὔς Οπιγοι, 80 
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εἶτα Σύμβροι, 
καὶ Κωυμασηνοΐ, 
ὧφ οὺς μεσημβρινώτατοι Σουβασανοί, 

δ. 7. Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι αἵδε" 
δ. ἸΟ ΠΕΩΡ τῆν τς ἀξ θρλν ον, κενὸς ἀπο ἤναδι μα 

ἩΚΕΘ Οὐ» Ἀττι Δ ΤΩΣ Ζυτεδι ἡμὰς 
Ὑ  τρΣ ΤΣ ἄπονα ΠΕ ΠΝ ὙΦ οι τ μβουζιδι 
ἘΠ Ὁ» ΣῈ ΣΧ ΘΔ ΉΚῚ Ἐπ ΦΟΣ λα μι ἃ 
δ ΠΛ ΘΟ το τς Ἔθος οἰ πηγάδι: Ὁ Ὁ ΜΡ ΝΟΣ 

ἀν Κλ) ῦ». τε πες ἀντι τς τις Δ δ᾽ ἀμ ύνως 
Ὄπ ἘΜ ΠΝ Ζυνγ ϑϑ 
ον πα χα πο ΘΕ Σ Ζ δ ΣΦ 
ΟΞ ἀν ΦΟΥΜΡΑ ΘΑ ΜΘΕΎΘΥ τον τι 5 γί μ 
ἘΠ ΕΤΕΘ ΤΌ τ πὲ ε  ο σον: λα μ᾽ 

ὙΡ τἰρ πῆμ πε λινυποο υνρνο γα θην νυ ιν 
ΤΟ ΟΟ πε τ το μβεθνς οἰ α ποσενε ἢ 2: «2 
ἹΜατι(σ)σα. ...-. ϑσδδνι Ὁ ΤΣ ων ΤῸ, 
ΖΡ Ο  λλεϑ ας θάρυτ σὲ ΤΥ ΟΣ βοῶ λϑ “. 

Κεφ. γ. 

20 Σαρδοῦς νήσου ϑέσις. 

[δὺὐρώπης πίναξ ζ΄. 
- 3 . 3 

δ. 1. Ἧ Σαρδὼ γῆσος περιέχεται ἀπὸ μὲν ἀνατο- 
τ δ - ς - ,  δΝ 

λῶν ὑπὸ τοῦ Τυῤῥηνικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ μεσημ- 
" ε ι -39 - ϑ. 4 ᾿ ΄ «τι - 

βοίας ὑπὸ τοῦ Αφρικανοῦ, ἀπὸ δὲ δύσεως ὑπὸ τοῦ 
’ ἐᾷ 9 ; . 5: « ι - ι 

295 Σαρδῴου πελάγους, ἀπὸ δὲ ἄρχτων ὑπὸ τοῦ μεταξὺ 
2.» Ἁ ἣν - ; Ἄν Ὁ ᾿ ΄ 

αὐτῆς καὶ τῆς Κυρνου. ὃ. 2. Καὶ ἡ μὲν παραλιος 
953. ὦ Α ;, 

αὐτῆς περιγραφὴν ἔχει τοιαυτὴν" 
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δυτικῆς πλευρᾶς περιγραφή" 
Τρρϑἑεαναν ἀπθόνις οτος χϑ' γ᾽ λη ἐδ 
Τίρλμον ΠΟ  ΤΥῊΝ πὸ ΤΆ νης " λη γο΄ 

Ιγύμφαιος ἼΣΟΣ ΣΟ  Ἐτας Δ ΡΝ 1 οὐ .2Πο 
ΒΟΟΣ ΟΥ̓ ο,Ε ΟἿ; γτι τ ΘῈ: 2 λη δ΄ 5 

Τέζρ)μου ποταμοῦ ἐχβολαί... .Ζ δ΄ 1η 
"τ οὐσπαδηθ μην»... το ποτ ςς ἌΣ οὐ λ8 ἐᾳβ' ) 
Ταρῥαι(να) (Π) Ταῤῥας) πόλις. .1 γ΄ λξ " 
Θύρσου ποταμοῦ ἐχβολαί ...... ΠΡ Ψ τπαν τ 
Οὐσε(λλλις πόλις;κολωνία ..... 7. δ ιλς Φ . θ᾽ τὸ 

“Ἵέρου ποταμοῦ ἐχβολαί. .. 2. Φ΄.}::70 
ἔπ πολ ΣΝ ποτ ἐτα ΖΔΕ 

“Σαρδοπάτορος ἱερόν. ..«.«.«.«.οἰ 2. ΖΦ ΊΜΕ 

ἥνειστε αλ ται κολονο Φοπ τιν ς τον. 70, μα. 
ὙΠ ΕΙΣ ΟΣ ΠΡ τς ΟΥ̓ τ Ἐ το Χετν ΔΝ λ γο΄ ἼΞ: 18 
δ. ὃ. Μεσημβροινῆς πλευρᾶς περιγραφή : 

Ππούπουλλον πόλις. . «.««-«««-- } ἐγ }λε γο΄ 

ΕΣΘΛΧΟΣ π λ 8. εις τον τιεο τς 1α. ο΄..}ε.γχ6] 
“ΣΣύλκοι (ἢ Σόλκος) λιμήν ....-. λὰ ὃ 1ε ΞΥ 
εξ σου τ τις τς ὦ πὸ πούλια νἀ γμεῦον δέδν  δὸ 
ΤΡ ΡΝ ΟΣ ον ς τλο χορ, ΔΒΑ, 
Ἥρακλέους λιμήν «...«-- ἘΕΤΟΝΝ γ" 16 γ΄ 
Ἰγώρα πεολίξ εις πο ΗΝ οὐ τιν λβ 1ε «δ΄ 

«Αἰγιαλὸς --  προσηχής ΡΜ ΤῊΣ ὁβ ιβ' λὲγ᾽ ιβ΄ 
(Ὃ Κουνίου χάριον ἢ Κουνιουχάριον 25 

() Κουνικουλάριον 3) ἄκρον. .1β δ᾽ 16 4γ' (β. 

δ. ἅ, ᾿Αγατολικῆς πλευρᾶς περιγραφή" 

Καάραλλις πόλις καὶ ἄχρα. .... 20. 15 

Καραλλιτανὸς κόλπος. «- ««..«..1β᾽ ς΄ ἃς γ' 

Συυσαλεὸς κώμη... «.-««......1α Ζγιβιλςιγο 530 
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Σαιπροῦ ποταμοῦ ἐχβολαενν τὰς 1β ἦξ 
Συπίκιος (ὴ Σο(υλλπίκιος) λιμήν λα «γ΄ ἧξ ς΄ 
Καίδριος (ἡ Κέδριος) ποτομοῦ 

ἐχβολοαῖ. “τος ον λβ η 
Φηρωνία πόλις .-«οὐντο νιν ονοιο λα Ζδ΄ Ἶη ς΄ 
Ὄλβία πόλις ««οὐὐννν κεν εν εἶα γ΄ λη 

"Ολβιανὸς λιμήν - σέόσσεσυ ξυ1ὰ γ᾽ Δη-Ζ δ᾽ 

“Κολυμβάριον ὁ ἀπιοῦσι: λα Ζδ΄ 19 
“ἄρκτου ἄκρα ΠΡ υν .1α δ΄ 19 Ζ. 

ὃ: Ὁ- Βορείας πλευρὰς 1 που 

᾿Εῤῥεβάντιον ἘΣ ΜΗ ΤΕΣ ἘΡ λα δ) ὦ 
Πλούβιον (ἡ Πλουβίο) πόλις... "Τὰ ὃ... 19 19 
ΠΟ λ ΟΜ δ ππύλεδι ποτε τ τς ε΄ ἢ 

Ἴ Πο λοι ἀρ ληα νος τς τ λον δα .1. γ᾽ }λη ΖΥ 
Πύργος (Αὐβίσσωνος,πόλις ...}2 δ΄ ἤη γ΄. 

6 Κι ᾿ δὲ ῖ ΔΕ 39 “ - ’ 

δ. 6. Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν ἀρχτικώτερα τῆς γήσου 
’ 

Τιβουλάτιοι 
ὔ “᾿ - 'Ὰ. 

καὶ Κόρσιοι () Κορσοῦ) 
Ἐ1: Ὁ τι σ- Ψ' 

τῷ ους Κορακχηγσιοί» 

εἶτα Καρήνσιοι, 
Ἁ Υ̓ 

καὶ ουνουσιτανοι" 
ε 2 ει Ἃ 

τῷ οὖς Σαλκιταγοὶ, 
’ὔ 

καὶ Δουκουιδωνηνσιοίι», 
- ΄ 

εἶτα Αἰϊσαρωνήνσιοι" 
[ Ἶ Ξὰ Α Ψ' 7Ὰ 

ὑφ οὖς Κορνήνσιοι (ἢ Κορίνσιοι), οὗ καὶ Αἰχι- 
λήνσεοι (ἢ «Αϊχιλίνσιοι), 
- ε ἥ χε , 

εἶτεο Ῥουακήνσιοι (ἢ Ῥουακούνσιοι)" 
Εἰ 5 τϑεὺ - 
τῷ οὐς Κελσιταγνοί, 

ὡΣ ΄ὕ 
καὶ Κορπικηνσιοι; 
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εἶτα Σκαπιταγοί, 
[ 

χαὶ Σικουληνσιοι" 
εὐ Ὶ «ει "-Ὡω 

ὑφ οὔὐς ἹΝεαπολῖται, 
2 

χαὶ Ουαλεντινοΐ, 
4 

καὶ μεσημβρινώτατοι Σ᾽ολκιτανοΐ, 
(καὶ ΙΝωριταν οὗ). 

δ. 7. Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι, 
ΓΡΟΥ ΕΣ το τπλε τηνι τευ δὴ 
ΒΕΓ ΟΡ. ἘΣ προ τα ἀκ κο δηονὺς ἐλ ψιλὴ γι, 
Τουρου(λλλὶς παλαιά .. .«-«..ο τ πῇ ὦ 
ΕΟ (ἢ Βύσσο). - το πες τς 1 παν κλη κὸ 

Σρλ  Πο  ΠΝ ἡδ δον ον, λα δ ἢη δ᾽ 
ὧφ ἃς τὰ Μαινόμενα ὁρη...... λα η 
Τουρου(λ)λὶς νέα. ...... ον τ ΚΡ 

Σαραλαπὶς ἢ Σάραλα πόλις .. .1α δ ἢζ «δ' 
πιληρα διοραδσμα Πρ εν εάν 7 Φ ΣΤ δι 
ἘΥ τ ττεν ΠΡΟ ΟΣ τς σον το τος 1 γο. λὲ ὃ 
Ὕδατα Δησιτανά .....«οοςς ΟΣ): 
ΕῊΣ ΠΤ τμν ν᾽ ἀμετι Ετὸς ἢ ἘΣ Ἃ Σὰ Φ΄ 1-ς Ζιβ 
ὕγδατα ἹΝνεαπολιτανά.......- 1(α) δ΄ ἃς ς΄ 
Οὐαλερία πόλις (ἡὴ Οὐαλεντία). . 1(α) Ζγιβ' ἧς. 

ὃ. 8. Νῆσοι δὲ εἰσι περὶ τὴ» Σαρδὼ, 
Φίντωνος ΠΝ ΚΡ ΑΥ ΤΔΤΣ ΔΝ Δ 70 10, 

ἸἸλούα νῆσος..... ΞΡ ΓΗ ἐν  γκ Ε. 
Ἰνυμφαΐα νῆσος ἘΥΣ ΤΣ ΤΣ ΤΗΣ πτῈ Τ᾽ 9 δ᾽ 19 δ 

Ἡρακλέους, ΣΡ προ τὰ ὦ χϑ 19 
“4ιαβατὴ »ῆσος . λλενῖν ΟΗΣ χϑΖ η 2δ' 
“Ἱερόκων νῆσος ..«-«««οὐὐν νος λ λε “Ζδ΄ 
ΜΜολιβώδης ἘῸΝ ἀρ ΕΗ ΡΩΝ τ νὼ 

ΡΤΟΙ,. 1. Ι, 

10 

15 

20 

28 
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Φιυιος ΜΉθ θοῖτ ον δ τ τΣ ὙΌΣ ἦγ 8 γο' 
Ἕρμαία νῆσος... .. ἀορλιο να λενλυι 1ϑ. 

(Ὁ Κεφ. ὃ΄. 

Σικεχίας νήσου ϑέσις. 

[Εὐρώπης πίναξ ζ΄.} τω 

δ. 1. Ἢ Σικελία περιέχεται ἀπὸ μὲν δύσεως. καὶ 

ἄρχτων ὑπὸ τοῦ Τυῤῥηνικοῦ πελάγους, ἃ ἀπὸ δὲ μεσημ- 
βοίας ὑπὸ τοῦ ᾿Αφρικανοῦ, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ὑπὸ τοῦ" 
“Αδρίου πελάγους. δ. 2. Καὶ ἡ μὲν παράλιος αὑτῆς: 

1ὸ ἔχει περιγϑαφὴν τοιαύτην" 
βορείας πλευρᾶς τὸ μέσον τὸ ὀξύτατον καὶ βορειό- 

τατον, ὃ καλεῖται ΠΈλωρος, ἄχρα.. 

δυτικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ ἐνΤυρ θδιναῷ πελάγει" 
Φαλάχριον ἃ ἄχρονον πτ ὴς ποτ ν ΕΗΖ 

ον ΠΤ) ΘΈΑ Ῥάδε Ὑ κΘε θες ΡΤ Ὲ “ὐπὸ λη ΖΦ 
“Ἑλικῶνος ποταμοῦ ἐκβολαΐ.... .Ἴη Ζγ΄ 7η γιβ 
Τυνδάριον ἈποΛαν ΦΑΔΊΡΙΣ πιο ΜΠ ΕῪ εἰδθνα -1η τ : 
Ἱμήϑου (ἢ Τιμήϑου) ποταμοῦ 

ἐχβολαί ἘΑΤΑῚΣ τ ρο λπι ὴς ΟΥ̓Χ Ια Ξῆς 1ηγχ ἴη γ΄ β 
20. ᾿“γαϑύριον (ὴ 4γαϑύρνο») .. .Ἶη Ζηδ 

ὙἸΠλοντίον" τὰ. ἐεήχ μεν ἐβεξαν ρατα ϑ ὅς 1ξ Ζ γ΄ ἴῃ ς΄ 
Χύδα ποταμοῦ ἐκβολαί...... .«ἦζ Φδ'΄ 1η ιβ΄ 
8.3. Καλαΐτα... ..... ΔΉ αΤΣ τς ἦξ γο΄ ἀξ ἐγ ιβ΄ 

ἅλαισα ἢ Αλσαίλα ..«« «Ὁ... «ἦξ γοῖ ξ 4 δ' 
25. νν ΠΝΗΛΙ; τ Ὄ ΝΝ 

Μονάλου ποταμοῦ ἐχβολαΐ.... «22 Φ ἢἢξζ δ 

ΤΊ ὃ. 2. ΠΙΡΓΑΓῚ5 ἀθθογιὶ ν᾿ ἀδέατ, ααϊ 4}} ἐπέοτ- 
ΡΓΘΕθα5 ααϊθαβάδπι ἱπέετροπ ία. Οοὰ5 Δ] εΐε 87, 86 
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Κεφαλοιδὶς ἢ ἹΚεφαλῴδης ..... .«ἦζ, γ΄ ἢξ γο΄ 
“μέρα ποταμοῦ ἐκβολαῖ, αὐτὸν «οἦζ δ ὧδ ζ΄ 
Θερμαὶ “Ἱμέραι ΝΣ ἃ δήθ νε μας ηθ: τ ώ 9 

᾿Ολουλίς (ἢ Σολοῖς) ἘΡΕΣ πὲ αὑτόν ον λξ λζ γ 

᾿Ελευϑέρου ποταμοῦ ἐκβολαί΄.. .1ζ 18 ιβ΄ 
ἐπ ΟΜ ΩΡ... τ πος τ τ τὸς: πος λξ 
δ Ὁ Κηταίξηίθο. “9. ἀπ. ««- ἀξ ἧς δ΄ 

Βαϑέος ποταμοῦ ἐκβολαΐ.....Ζ 2 ἃς γο΄ 
ΡΊ ππνον - τος σππονθαι. π90 ἡ ἧς ΖΦ 

᾿Ἐμπόριον Σεγεστανῶν ἢ. Σεγε- 
πον λοι δας τοῖς πα Ξ  ΎΤΞ Τα 

ὑπ γίϑαρος ἄκρα. «ντνς. «νος 2ειχο ἄξονι: 
δ. ὅ. νοτίας πλευρᾶς περιγραφὴ, ἐν ᾿ἀφρικῷ πε- 

ἄγει; 
«Τλύβαιον πόλις καὶ ἄκρα «..«.««. 6Ξωᾶς 

᾿ἀκιϑίου ποταμοῦ ἔκβολι Ὁδτο, τέ ἰδ μαι ο΄ ἃς ιβ΄ 
Σελινοῦντος ποταμοῦ ἐχβολαΐ. .«1ζ γ΄ ἧς δ΄ 
ΜΜαζάρα τοῦ καὶ Μάκρα ποτα- 

- μοῦ ἐκβολαΐ «-......ὑ εν. ἐφ  λξυε εν οτλρεῖδί 

ΠΡ τε τεαδοοσσοεοτνον οὐκ το λζ γο΄ ἃς γ΄ 

Σοσσίου ποταμοῦ ἐκβολαί. ὁ ἀνα οπξ ἐχοτ τ]: Ἂ 
δ. 6. Ἰσβούρου ποταμοῦ ἐχβολαΐ Ζη ιβ΄ ἐς. γιβ 

Ἡράκλεια ΣΎΡΑ, εἰς το νον οτος το κετ τιν ἢ 171) πωλεν χε 0. 

Ὕψα ποταμοῦ ἐχβολαΐ........ΔηΖ ἃς γ “(β΄ 

᾿ἀχραγαντῖνον ἐμπόριον ... ..- Ἴη γ᾽ ἃς γιβ 
δ. 7. Ἱμέρα ποταμοῦ ἐκβολαΐί 15 ἃς. γ᾽ 

“Ἱππώρου (ἢ Ι(σ)πώρου) ποταμοῦ 
ΘΠ ΠΩΣ Ὁ. ὦ ὦ ἃ τς ΣΟ ΚΣ τ οὐλληῶν δ'ν α τεῦ γί 

(80 δὴ 352). 81, 41. δυΐ, αἵ εδΐ δρυὰ 81105, 81.) 1ὅ. 
(σξ. ΡΙἹἸο]. 1{Π|,.4; 8. εἰ. 12.). 
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4ρθ4 1118. ΠῚ. σΑΡ. 4. ( Ρ- 79. εα. Β οσΐ,") 

Βούχθαι ἀπρθδν τς δ ἐρδος ος 19γγχ, ἧςγ 
Καυκαάνα (ἢ Καυκάνιος) λιμὴν 19. Φ ἢς δ΄ 
ἱΜοτυχάνου ποταμοῦ ἐκβολαὶ. .78.γο ἂς γ΄ 
"Οὐυσδσεία αὐ, τον τος 19. Ζγ΄ ἃς ὃ 

8 δ. ὃ. ἀνατολικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ ἐν ᾿ἀδρια- 
τικῷ πελάγει, 

“χυμοὶ ἀγοα ὐτ νος τις τὸ μ ἃς γ΄ 
(οινιιους λιβμην., «ς νεῖ ἢ ν ὡς 2.9. Ψδ' ἃς Ψ 

Ὃρίνου ἢ Ἐρίνου ποταμοῦ ἐκ- 
10 βολαί πο σσ σος ὦ οἴ Ὁ τι ὦ 19 Ζ δ΄ ἂς γο΄ 

πὐβ ΛΝ ΡΤ 19 Ζγ΄ ἃς Ζδ' ᾿ 

ἘΧΕ ΟΡ ΒΕ λον ον τε ον ἰεε τς 19. γο΄ ἃς “γιβ᾽ 
δ. 9. Συρακοῦσαι κολωνία ...19. Σ ἢζ δ΄ 

Ταυθοδ ιν ΣΜΘΟΣ ἐλ ττον  κθλοῦν, τον εἰς 29: Ζιβ' ̓ ξ γ΄ 
15 (ἢ ἀλάβου ποταμοῦ ἐχβολαΐ...... 19. γιβξζ Σ ἃ 

Παντάχου ποταμοῦ ἐκβολαίΐ .. .19.γχὨΓ΄, ζξ Ζιβ᾽ 
ΜΚατανὴ κολωνία ..«.«««ὐνὐν νον 19 «ιβ' ἀξ γο΄ 
Συμαίϑου ποταμοῦ ἐκβολαί ...19 Φ ξ Ζ δ΄ 
Ταυρομένιον κολωνία ... ««««- 18. Ζ. ἦξ ΖγῸ 

ΡΠ εἰ)» ον ἀκΘῶν 6. νι ουν σοι 19 ιιλη ς 
ἹΜε(σ)σήνη ἐν τῷ πορϑμῷ ....19 Φ η 2. 
δ. 10. ὍὌρη δέ ἐστιν ὀνομαστὰ ἐν τῇ νήσῳ 

ἡ Εν τ δ δ τῶ ρον ΤῈ 19 λη 
ἜΡ ΑΝ ΣΡΝΕ Π - 1ζ γο΄. ὃς γα: 

25 δ. 11. Καὶ κατέχουσιν αὐτῆς 
τὰ μὲν ἀρκτικὰ Με(σ)σήνιοι, 

τὰ δὲ μέσα Ορβεῖται ἢ Ἑρβιταῖοιυ 
καὶ Καταναῖοι, 

τὰ δὲ μεσημβρινὰ Σεγεστανοΐ 
30 χαὶ Συρακούσιοι. 



ΞΙΟΊΠΤΙΑ, 108 

καρ να τ σα ΠΩΣ ἘΠ ΤῊΣ λη γ΄ 1ης 
ὩΣ ἡρηβαυαλθ χες πον ὴς. 19 1η δ΄ 
Ἡμιχάρα (1) Ἱμιχάρα) .. .««-- Ζη ΖΦ λη 
Πα δα ΠΝ ΣΝ τ τ αν τ Ὁ ΆΜῸΝ λη γ᾽ Ἴη 
δηλητα (7) Μητα)ῖ. το τ τινος ἃς γ᾽ ἀξ Ζγ 

δ. 18. Κεντούριπαι .-. «.«.«- Δη ΖΦ Ύ  Σ 
πώς ὡὐθαοτοα εν εσσο λη Ζγ' ἀξ Ζγ 
ΤΊ ΡΥ τον τ τε τ ττοος 19.γ  1ὲ δ δ᾽ 

ΕἼ (ἡ) ον θ τον τ ΤΕ ΡΟΣ ἤη δ ἢξ “ὃ 

πβυβιτὰ (ἢ (Πέρβειτα) «οἷς. οςς λη γο ἢξ 2 
Σεργέντιον (ἡ Σεργέντειον) . ...Ζηὴ Φ ἢζ ΖΦ 
ἢ τῦυα (ἡ, ( )υδία) τ νυ ϑῊν ὃς λη Φ ἃξζ γιβ 
ΡἼΕΟΉ ΣΤΟΥ͂ ΠΣ ΠΟΥ ΤΌΝ τ ΟΟΝ 19. ἀξ 2 
ΠΡΟ σα δ τον τ  Σκοτετ, εὐδοῖς Δξ 2γ᾽ ἃξ γ' 
ἘΠ ρρΦΕΠο[Π ιοΠῥὲΥ ΜΕ, τῆς λη.ὺχὉἁ δὲ γιβ 
ΠΥ Αι ἘΡΟ ΝΒΟ ΚΘ στν ΜΕΘ οῖν λη γ᾽ ἢξ γιβ 
ἐγ ΠΕ δ. ΣΝ ΠΝ τον τε πτι 2 ΤΟΥ ΗΙ τ᾿ 

ΕἸ πη ς, τον τ ΣΥΝΒῈς δ λξ γο΄ ἀξ γ' 
τ Δ ρα Υο ΑΒ υθρι λη ιβ΄ ἢξ ιβ' 

Μέγαρα ἢ καὶ Μεύρα ....... 1.9. δ' τ λξ δ' 
Πετρῖ- - νος ἀπε δ οτος ὅν ὩΣ η 7ο᾽. δε ι9. 
ὙΠ ΟΑν ἀξ ον ε τβνο δου σὸν μα ἜΜος ζη γ΄ ἂξ 
γον προ: Στ 29. ΟΥΤΩΣ 
Κότυργα (ἢ Κορτύγα).... «.- λὴ ἃς δ΄ 
μευ ρΟν τ τος νυν ρούν στ τ Ἴη γο΄ ἃς Ζγ' 
᾿Αχραῖαι ἢ ἄχραι πἰλουλ δ  ρλιαεν ἐγ οὐνα 19 δ ἧς γο΄ 

πὐρρε εν ΣΦ ΕΣ ΔῚΡ Δ λξ δ΄ ἃς ιβ΄ 

ΕΟ ΡΤ τ ΟΠ 1. ' ΕΟ. 
Ἐπ ολλα πν τππ ον ὁ ΦΊΛΗ ἧς δ’ 

ΕῚ 
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180 118. ΠΙ. ΟΑΡ, 4. (ἐλ. 80. ε. Βοτι) 

᾿Αχρᾶάγας ΟΕ ΝΑΥῚ ἢ αν ΤΣ ΉΕΡ γῆν ΦῸΣ 15 γο 
πόποι ΔΝ ΝΣ ελθγ ́,(β΄ ἧς γο 
ὃ. 1ὅ, Σεγέστα «........, ἀολπ ἐ: ἡ, τἢ ἧς 

ΠΝ (ἡ Βἤητον).. «ον προς 1 ἋΣ τ εκ 

5 ἌΡ τε ΝΣ Ηπε ΕΣ λζ Ζδ΄ ἧς Φ 
ΠΟΥ ΤΣ δ ον ἡ τες ταν (Δηῶ ΠΕΣ ΜΕ΄ 
Ὁ Ω νο ἈΦ ΛῈΣ τ παν Ἴη γο᾽ ἃς 
ΡΟ γα ον Ε ΟΜ μι. ἘΤΡ ἐΠΠῸ) ἃς ὦ 

δ ΥΡ  λ δ' ΡΦ μια μὐέ δος τ Ε ΕΟ. 73.χ. ἴε γι 
10 Ἔλωρος μὴ χ ΣΗ ΕΝ ΔΕ Ρ να 19. γο΄ ἃς Ζ 

Ἵνα ἢ Ἤνα Ἤτον Δ ΟΕ ΤΕ το ΖΚ. Ζξ χ 
᾿Ελκέϑιον ἢ Ἐλκέϑιον.. ......ς δ ὃ. ἢε ἢ, 

δ. 10. νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Σικελίᾳ αἵδε" 
Διδύμη (ἡ Δίδυμος) νῆσος .... 1 19 

ἴθ ΡΞ ΥΡ χα τ ΔΑ το τα τοο ον 19.γ 19 
ποι ΧΟ δ ἢ ἢ ΠΟ Δ ΚΕ Ζη γχΧ ἴη ἐδ 
Φοινριώδης νῆσος... ««τὐν ον η Φ ὅη δγ 
Ἡφαΐστου. γῆσος ἢ Βουλκᾶ..... .1ὴ γ΄ 1ὴ Ζιβ 

“Διπάρα νῆσος ὙΠ παλιν: 19 Ζη δ΄ 
ἢ ΕΕὐυώνυμος γῆσος . . «......Ἀὁ «ον .« 71. {8 Χὴ Ὁ: 

ΣερΟο,χγυλὴ γησος,, «ςς αν οἷς ζῶ χ' λη΄ 

δ.17. Οὐστίκα νῆσος καὶ πόλις ἧς Φ ἢη «δ΄ 

(Ὁ Ὀστεῴδης νῆσος... ««.ος το δ ἢ 

Φορβαντία νῆσος ......- ΕΑ ἧς γ΄ 

5 Ἰἤγουσο: Μη ΟΣ, -, «τιν. οι κα ἔτ τ άοι: ἃς ὃ υ ἧς βι 

“Ἱερὰ γῆσος. "ἀν αροτώμ ὦ ον δι ΔῊ ἘΝ ἧς ἃς 

ὙΠ ΤΑ Γ Δ ΠΡ ΡΩ α Ὁ τ τα. οἰ ὁ. ὦ ΘῈ ΞΟ ΤΟΣ Το 

ΤΠ ΒΝ γὴ 05 ἐπ πον βνονενΣ ἂζ 19 



᾿ 

5ΑΒΜΑΤ. ΒΕ ΒΕΟΡ, 161 

Κεφ. ε΄. 
΄, - 3: 3 , τη 

Σαοματίας τῆς ὃν Ευρωπη ϑέσις. 

[Εὐρώπης πίναξ η΄. 

δ. 1. Ἧ ἐν Εὐρώπῃ Σαρματία περιορίζεται ἀπὸ 
- 37 - - Γη ῃ 

μὲν ἀρκτῶν τῷ τε Σαρματικῷ ὠκεανῷ κατὰ τὸν 

᾿ Οὐενεδικὸν κόλστον καὶ μέρει τῆς ἀγνώστου γῆς, κατὰ 

περιγραφὴν τοιαύτην" 
δ. 2. μετὰ τὰς τοῦ Οὐιστούλα ποταμοῦ ἐμβολᾶς, 

αἱ ἐπέχουσι μοίρας,  - --.: γς 
Χρόνου ποταμοῦ ἐκβολαΐ .....» γς 
“Ῥούβωνος ποταμοῦ ἐχβολαί.. . ον. γξ 
Τουρούντου (ἢ Ταυρούντου) πο- 

τὐμουκεηβολ αἷς τ εὐτούςς οὐ) ΕΠ] σὴ 
“Χε(ρ)σίνου ποταμοῦ ἐχβολαί... «νη Φ΄ νϑ ΖΦ: 

᾿Π ὅ. 8. ἢ κατὰ τὸν διὰ Θούλης παράλληλον τῆς σπιχ- 
αλίου ϑέσις, τουτέστι τὸ τέλος τῆς ἐγνωσμένης ϑα- 

λάττης -«««οὐνννενεν εν εν. ἕβ δγ᾽ 
δ. 4. τὸ δὲ κατὰ τὸν μεσημβρινὸν πέρας τῆς Σαρ- 

ματίας τὸ διὰ τῶν πηγῶν τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ, ὃ 
ἐπέχει μοίρας ξὸ ξγ [καὶ ξδ γῃ} 

ὃ. ὅ. ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ τε Οὐιστούλᾳ ποτα- 
μῷ καὶ τῇ μεταξὺ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ τῶν Σαρ- 
ματικῶν ὀρέων γραμμῇ καὶ αὐτοῖς τοῖς ὄρεσιν, ὧν ἢ 
ϑέσις εἴρηται" 

ὃ. 0. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τοῖς τε Ἰάζυξι τοῖς 
ἹΜετανάσταις ἀπὸ τοῖ νοτίου τῶν Σαρματυιῶν ὀρέων 
πέρατος, ὃ ἐπέχει μοίρας. .....οὐμβ2 μη Ζ 
μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρπάτου 

ὄρους, ὃ ἔχει ϑέσιν «««««ὐὐν ς μη Ζ 
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108 118. ΠΙ. ΟΑΡ. ὅ. 

καὶ τῇ συνεχεῖ Δακίᾳ παρὰ τὸν αὑτὸν παράλληλον 
μέχρι τῶν Βορυσϑένους τοῦ ποταμοῦ ἐκβολῶν, καὶ τῇ 
ἐντεῦϑεν τοῦ Πόντου παραλίῳ μέχρι τοῦ Καρκινίτου 
ποταμοῦ" 

δ. 7. ἧς παραλίου ἢ ϑέσις ἔχει οὕτως" 
Βορυσϑένους ποταμοῦ ἐχβολαί νξ ΦΖ μη ὦ 
ἜΠΠῊΝΝ Ἶ 
Ὑπάνιος ποταμοῦ ἘΧΘΟΛΧΙ. - τ τ νή μη Ζ 
᾿ἄλσος Ἑκάτης ἀκρονον Ὅλ, τὰ, την Υ π Ξ 81 

ὃ ̓ Ισϑμὸς τοῦ ἐλ τς δρόμου νϑ' μὲ γο" 

δ. 8. τὸ δυτικὸν ἄχρον τοῦ ᾿Αχιλλέως δρόμον, ὃ 
καλεῖται Ἰδρὸν ἄκρον... . «οὐ νον νξ 47 μὲ Φ 

τὸ ανατολικὸν, ὁ καλεῖται ἥισα- 

οὐδ σκΟσττ ας αν πύνυ ον ὁπ 

ΕΟ ΟΣ ΡΟΣ, πε ΣΤΉΝ, »ϑ' ἐδ΄ μὲ γ᾽ 
ΓΔ ἢ Δ ν ΈΚο 7 ῈΣ ἢ ΠΠη 

ΗΘ ἢ ΝΟΣ ΒΥ ΛΕ ΡΠ]. 
Καρκινίτου ποταμοῦ ἐχβολαί .. .νϑ' γο μὴ Ζ᾽ 

δ. 9. μεϑ' ἃς τοῦ διορίζοντος ̓ Ισϑμοῦ τὴν Ταυ-᾿ 

ριχὴν Χερσόνησον τὸ μὲν πρὸς τῷ Καρκινίτῃ κόλπῳ β 
πον γχ μη γ΄ 
τὸ δὲ πρὸς τῇ Βύκῃ λίμνῃ πέρας .«.«ὉἙ ΖΦ μη ΖΦ’ 

δ. 10. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν περιέχεται τῷ τε ἀπὸ 
τοῦ Καρκινίτου ποταμοῦ ἰσϑμῷ, καὶ τῇ Βύκῃ λίμνῃ, 
καὶ τῇ μέχοι τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ τῆς "Μαιώτιδος, 

λίμνης πλευρᾷ, καὶ αὐτῷ τῷ Τανάϊδι ποταμῷ καὶ ἔτι ἑ 
τῷ ἀπὸ τῶν πηγῶν τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ ἐπὶ τὴν 
ἄγνωστον γῆν μεσημβρινῷ μέχρι τοῦ εἰρημένου πέρατος" 

{τ Εοπῦεβ ἔξαναι ὅ2, ὅδ. ἀρ. Γπίρρ. 



(5 }.81.ε4.Β ετὶ.) ΝΑΒΆΙΑΤ. ΕΠ ΒΕ ΘΡ, 169 

( ̓ δ. 11. περιγράφεται δὲ καὶ αὕτη ἢ πλευρὰ τόνδε 
τὸν τρόπον" 

μετὰ τὸν ἰσϑμὸν τὸν πρὸς τῷ Καρκινίτῃ ποταμῷ 

“Μαιώτιδος λίμνης Νέον τεῖχος. «(Ὁ Ζ μη γο΄ 
Πασιάκου ποταμοῦ ἐχβολαΐ...ξ γ͵ζκ μη 27 
δ. 12. Δείανον πόλις . .. « «. «ἕ μ᾽ δ΄ 

Βύκου ποταμοῦ ἐκβολαΐ ......ὉἙ γ μϑ4 
πχοσι τολις  ξος οὐος ταις Ξ’5Ε ΥΧΙ 6: 

Γέῤρῥου ποταμοῦ ἐκβολαί. . . -. «ξα μ8 ἐγ 
Κρήμνοι (ἢ Κνήμη) πόλις... .«β ΖΦ μϑ Σδ 
δ. 13. γαρον ἄκρον. ....-.- ἔγ μϑ γο΄ 

᾿ζγάρου ποταμοῦ ἐχβολαί...... ΞΡ σας ΤΣ τὰ 
᾿ἅλσος, Δλίευμα ϑεοῦ..... «Ὁ νξἕβ γο νὰ ὃ 
“Δύκου ποταμοῦ ἐκβολαΐ..... -. «ἕγ γα Ζ 
7 Ρεια πὐόλεδ ὃς Το ΠΑ ΡΙΣ ἔγ νβς 

“Πορίτου ποταμοῦ ἐχβολαί...... ξδ 
“ποθεν μη ΣΡ ΘΝ ἘΜ ΕΒ γγ ὦ 
δ. 14. τὸ δυτικὸν στόμα τοῦ Τα- 
γάϊδος ποταμοῦ... .. ᾿ς, ΦΌΕΞῚ ἈΤ ΛΥἘΠ 

τὸ ἀνατολικὸν στόμα .....««- ἐξ γὺ Ζ 

ἢ ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ ΠΡ ΉΤΝΝ οἷς Ὡς 

ἢ πηγὴ τοῦ ποταμοῦ ον ἙΑ ΤῈ ξδ γη" 
μεϑ' ἣν τὸ εἰρημένον πέρας ἐπὶ τὴν ἄγνωστον 

7ῆν, 0 ἐπέχει μοίρας... το δ ἢ ἕγ' 
᾿ δ᾽ 15: καὶ ἑτέροις δὲν ὕρεσι διέζωσται ἢ Σαρματία, 
ὧν ἐστι τὰ ὀνόματα 

(ἢ τε) Τβύκη (ἢ Πεύκχη) ....«.«.1ὰ 16 

(καὶ τὰ ,μάδοκα δή: ΠΥ οἱ νϑ γα 
(αὶ τὸ Βουδινὸν (ἢ Βωδινὺν) 

Θὐ δ ΡΝ πλνν ν εἰ ας οτος 7 γε 
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αἴθ 1118Β. 1ΠΠ|. ΟΑΡῬ, 5. 

( αὶ) τὸ ᾿Μλαῦνον Ὅρος ἀν Σιν «ξβ Φ᾽ γ8 

(καὶ) ὃ Καρπάτης ὅρος, ὡς εἴρηται μὲς μη Φ 
(καὶ τὰ Οὐενεδικὰ ὁ θρη. ΞΡ "αξ ὦ 
(καὶ) τὰ “Ῥ(ε)ίπαια, ὧν τὸ μέσον ἕγ γξ 2: 

δ. 16. τοῦ δὲ Βορυσϑένους ποταμοῦ τὸ μὲν κατὰ 
τὴν “μάδοχκα λίμνην ἐπέχει “μοίρας ψχιζς. ὅν γ» 
ἡ δὲ πηγὴ ἢ ἀρκτικωτάτη τοὺ Βορυ- 

σϑένους ποταμοῦ ἌΡΡΕΝΙ, ΣΉ ΥΥΣ ΕΝ 27: 
δ. 17. καὶ τῶν ὑπὸ τὸν Βορυσϑένη 0) δὲ ποτα- 

μῶν ὁ μὲν Τύρας ποταμὸς (αὐτὸς) ὁρίζει τὰ μέρη τῆς 

4ακίας καὶ τῆς Σαρματίας ἀπὸ ἐπιστροφῆς, ἧς ἡ ϑέ- 
σις ἐπέχει μοίρας. « «««εἰνιοιν νον ΨΥ μη Ζ 

μέχοι πέρατος, οὐ ϑέσιςε,, εἴοξχς μϑ ζΖ μὴ “2: 
ὃ. 18. 6 δὲ ᾿ἀξιάκης ποταμὸς καὶ αὐτὸς διαῤῥεῖ 

τὴν “ἰ μιιρὸν ὑπὲρ τὴν Δακίαν μέχρι τοῦ 
Καρπάτου ὅρους. 

δ.19. Κατέχει δὲ τὴν Σαρματίαν ἔϑνη μέγιστα" 
. 3 , τ ι 3 ᾽ 7 

οἵτε Ουενέδαι παρ᾿ ὅλον τὸν Οὐεγεδικὸν κόλπόν. 
ΜΙ" ι τ 7 -Ὁ [ 

καὶ ὑπὲρ τὴν Δακίαν Πευκὶν οἱ τε 
καὶ Βαστέρναι ( Βαστάρναι)" 

Ὺ Ξ. Ἢ 1ξ} τ τ - ’ 

καὶ παρ ὁλὴην τὴν πλευρὰν τῆς αιωτιδος 
Ἰάζυγες 
καὶ ἹΡωξολανοί, 

καὶ ἐνδοτέρω τούτων 
οἵ τε μαξόβιοι, 
καὶ οἵ Αλαῦνοι Σκύϑαι. 

ι ᾿ 4 

δ. 20. Ἑλάττονα δὲ ἔϑνη νέμεται τὴν Σαρ- 
ματίαν, 

ι ι Α Ρ] ’ ι ε ι ᾿] 2 , 

παρὰ μὲν τὸν Οὐιστούλαν ποταμὸν ὑπὸ τοὺς Ονενέδας 

Γύϑωνες, 



[᾽ ν.82.ε4.8Βε)} ΒΑΒΜΙΑΤ. ΕΌΒΩΡ. 11| 

εἶτα Φίννοι, 
- ΕΣ 72 ΡλῚ ’ » 

εἶτα Βουλανες (ὴ Σουλωνες)" 
ΞΕ ει ἢ 
ὑφ οὺς Φρουγουνδίωνες; 
ἘΞ 2 » ΕῚ 4 , 

εἶτα Αὐαρηνοὶ (ἢ Α βαρινοὶ) παρὰ τὴν κεφαλὴν 
- 2 ΄ - 

τοῦ Ουιστουλα ποταμοῦ" 
9 «α ΡῚ 

ὑφ οὺς Ομβρωνες, 
τ 3 ΄ 

εἶτα ἀναρτοφραΐτοί; 

εἶτα Βουργίωτνεδς; 
“Ξ 3 - 

εἶτα Αφρσιηταιῦ; 
ΟΣ Ὁ 32. [ 

(Ὁ εἴτα Σαβῶώκοι ἢ Σαβοκοι, 
εἶτα Πιεγγῖται 

Ἃ Γ τ τ ͵ Ὑ 

κοί Βιεσσοι παρα τὸν Καρπατὴν ορος. 
Ὁ ι 3 “ ΣΕ ῸΝ 2 ;; 

ὃ. 21. Τῶν δὲ εἰρημένων εἰσὲν ἀνατολικώτεθοι, 
; ι ι , 

ὑπὸ μὲν τοὺς Οὐενέδας πάλιν 
-- γι - 

Γαλίνδαι (ἡ Γαλιδαν οἷ), 
χαὶ Σουδηνοὶ (ἢ Σουδινοῖ), 

Ἅ ’ “ Ὁ ΚΘῚ Γ᾿ 

καὶ Σταυκχγοῖ μέχρι τῶν ἄλαυνων" 
Ὃ...» ει 3 ἷ Γ 

ὑῳ οὺς γυλλίωνες, 

εἶτα Κοιστοβῶχοι, 
Ν, ; ὦ οΟ Π 2 γ᾿ 

καὶ Τραγσμοντανοί μέχρι τῶν ΠΠευκιγῶν ΟΟξΩΨ. 
΄ τ ᾿ " Ψ ἘΞ “ 2 ὴ - 

[ δ. 22. Πάλιν δὲ τὴν μὲν ἐφεξῆς τῷ Οὐενεδιτῷ 
κολπῳ παθωχεανῖτιν κατέχουσιν Ουξλται" 

ι ΤΥ τ ᾽ν τ᾿ 

ὑπὲρ οὐὑς Ὁ(σ)σιοι (ἡ Οσιοὶ), 
- 7, 3 ΄ 
εἶτα Καρβωνες αρκτικωτατοι" 
ὧν ἀνατολιχώτεροι Καθ 8 ὦται 

καὶ Σάλοι' 

ὑφ᾽ οὕς γαϑυρσοι, 
εἶτα Ἄορσοι; 

καὶ Παγυρῖται" 
(Φ 5) ει ’ 

τῳ οὖς Σ᾽ αυαροί; 
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᾿ ο ᾿ ΠΤ τα 9 ’ ΣΝ 1] 

καὶ Βορουσκοι μέχρι τῶν Ῥιπαιῶν οθεῶν»" 
ἘΠ πλ 151 

δ. 28. εἶτα Ακιβοι, 
καὶ ἸΙΝάσκοι" 

Ρ] Α 39 2} 2 

ὑφ οὺς Οὐιεβίωνες (ἡ Ιβίωνες), 
3 

καὶ Ἴδραι" 
Νε ἃ « Ξὶ ΣΩ - - 2 ΄ » 

καὶ ὑπὸ τοὺς Ουιβίωνας μέχρι τῶν Αλαύνων Στοῦρνοι: 
᾿Ὶ ι ’ Ὡ 

μεταξὺ δὲ τῶν ᾿““λαύνων καὶ τῶν ““μαξοβίων 
’ ΒλῚ ’ 

Καρύυονες (ὴ Καρυωνγες) 
’ 

καὶ Σαργατιοι" 
ι . «. ἂν; 

δ. 24, καὶ παρὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Τανάϊδος 
ποταμοῦ, 
3 

Οφλωνες; 
Ἀ δ 

καὶ Τ᾽ αναΐται" 
Α 3 ε -Ὁ 

ὧφ οὺς Οσυλοὶ μέχρι τῶν ἹΡωξολανῶν" 
μεταξὺ δὲ τῶν ““μαξοβίων καὶ τῶν “Ῥωξολαγῶν, 
Ῥακαλᾶνγοι, 
καὶ Εξωβυγῖται" 
καὶ πάλιν μεταξὺ Πευκίνων καὶ Βαστερνῶν 
ΜΚαρπιανοί" 
ες ᾽ ει δ 
ὑπὲρ οὺς Γηουινοί;, 

εἶτα Βωδινοί- 
« ᾿Ὶ « ω 

δ. 25. μεταξυ δὲ Βαστερνῶν καὶ “Ῥωξολαγῶν, 
Χουνοι" 

ἈΝ ἈΟΔΙΝΝ . 9) 3, 
καὶ ὑπὸ τὰ δια ὁρη 
2 

᾿Δμαδόκοι, 
’ὔ͵ 

καὶ Ιγαυαροι" 
ι ι ι Ξ 30} " 

σαρὰ μὲν τὴν Βυκὴν λίμνην 
Τορεκκάδαι" 

παρὰ δὲ τὸν ᾿“χιλλέως δρόμον 
ε ΄ 

οἱ Ταυροσκυϑαι" 



ππ ρ. 883. οἄ, Βε) ΜΑΒΜΑΤ. ΒΠΠΒΟΡ. 41τὸ 

ὑπὸ δὲ τοὺς Βαστέρνας πρὸς τῇ Δακίᾳ 
Τάγροι; 

καὶ ὑπ αὐτοὺς Τυραγγέται. 
δ. 26. Ὑπὸ δὲ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Ταναΐδος πο- 

ταμοῦ ἵδρυνται δ 
οἵ τε ᾿πλεξάνδρου βωμοί... «. «Ἐγ νξ 
καὶ οἱ Καίσαρος βωμοί ....-. «ξη γς Ζ 

καὶ μεταξὺ τῶν στομάτων ἐστὶ 

Ταναϊς πόλις «.«««Ὁονονς «Ἐξ τὸ Ζ. 
; ΄ - 

δ. 27. Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι ἐν ταῖς ποταμίαις, τὸ 
ι Υ τ 

παρὰ μὲν τὸν Καρκινίτην ποταμὸν 
Καρκινα πόλις ...«-- εἰν εις σόρε γϑ ΖΦ μη Ζδ' 
Τόροχ(κ)α ἈΝΕ τ τον τὶ ἘΝ ΣΡ ΧΗΣ μ9 

Πασιρὶς ἢ πασερῖο Σ ΕΣ »ἡ Φ μ9 γ᾽ 

Ἔρκαβον (1) Ἔρκανον»). .«««οος ἢ Σ᾽ ῳϑὸὺ ὦ 
Τράχκανα ....- Πρ ΠΠΠ΄ νη Φ μϑ(ῶδ' 

ἹΝαυ(βγαρον 5 δ τῳ Ἔτ : γὴ Φ ν' 
δ. 28. περὶ δὲ τὸν “Βορυσθϑὲν ἫΡ ποταμὸν 

᾿ἀζαγάριον (ἣ ̓ Δζξαζάριον) ΕἾΤῚ ΤῊΣ ψς » γο 

ἘἼΠῸ δ σευ τ να ἀν δα γς 5 50 
(ΥΣ ολ ο οκ τῶν κάηαξς μέντα ᾽ς νὃ 

ἘΕ ΟΣ τον οτος ΠΝ ρων τ ν νξ ν 
ἹΜητρύπολις ... ...«-- τὸ ΠΟΥ ΤΡ τω 
᾿λβία ἢ καὶ Βορυσϑενίς ἸΡΕϑ ον »ξ μ᾽ 
δ. 29. ὑπὲρ δὲ τὸν ᾿Φξιάκην ποταμὸν 25 

Ὀρδη(σ)σός ΘΒ ΤῸ γξ μη. Ζ 
καὶ 1 πρὸς τῇ ἐκτροπῇ τοῦ Βορυσϑένους ποταμοῦ 
ΕΊΣ πολ. πὸ} γὃ ν ὃ 

ΤΣ  β ΕΝ Ὁ γε οἷν. οι ο Π μοι πὸ γο γε τ εν γε » γ 
- πο ΄ 

Ἰνιουσο» τ Ὁ. τ ᾿Ξ μϑ.γο" 80 
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8.30. ὑπὲρ δὲ τὸν Τύραν ποταμὸν πρὸς τῇ Ἴ 
Καῤῥόδουνον ἘΝ Ἢ ἐν μϑ μη. γο΄ 
αι τ ΡΟΝ τς, οὐ τὰν δα τὲ). τυ ὍΝ γα μη Ζ 

Κληπίδανα. ...-. σῷ ρει Ἀνδὴ γβ 2 μη γο' 
Ουϊβανταυάριον «.ος «νος τος »7γ Φ μὴ γο΄ 
ἘΠ ΣΥΝ ΠΥ γγ γ᾽ μηγο΄. 

δ. 81. Ἰγνῆσος δὲ παράκειται ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ᾽ 

Τανάϊδος ποτομοῦ 
᾿ἀλωπεκία ἢ καὶ Ταναὶς νῆσος. «ὃς. Φ γγ ΦΉΣ 

Κεφ. ς΄. 

Ταυρικῆς Χερσονήσου ϑέσις. 

[Σὺὐρώπης πίναξ ἡ.] 

ὃ. 1. Ἧ Ταυρικὴ Χερσόνησος περιορίζεται. κυ-- 
πληδὸν τῷ τε διήκοντι ἰσϑμῷ ἀπὸ τοῦ ἹΚαρκινίτου κόλ-- 
που μέχοι τῆς Βύκης λίμνης καὶ ταῖς. τοῦ τε Πόντου 
καὶ τοῦ Κιμμερίου Βοσπόρου καὶ τῆς λίμνης τῆς 
Ἰ͵αιώτιδος κατὰ: μέρη παραλίοις, κατὰ περιγραφὰς" 

ἐχούσας οὑτως" 
ὃ 2; Μετὰ τὸν πρὸς τῷ Ἱαρκινίτῃ ποταμῷ. 

ἰσϑμὸν ἐν τῷ Πόντῳ, 
Εὐπατορία πόλις. .«........ὐντννννος δ΄ μζξ γο΄ 
ἘΠ νον ΡΉο᾿ ἢ Σιυ δΟμ 
Ὄ Συμβθύλωναληην"  ἰονειοῖν στοος αἷς. ξα: μξ δ΄ 
Παρϑένιον ἄκρον. . .«.« «τον ον Ἑ γο. μζ. 
ΡΟ τος ΤΣ ΡΤ πο 

ἘΠΝΌΠΟΙ. δᾶ 8. 2. Τὸ νῦν λεγόμενον Σύμβολον 
πλησίον Χερσῶνος πόλεως. 



“ μ.84.ε4.Βετ.}) ἙΟΗΒΒΒΟΝ, ΤΆΤ. 18 

ἀκεερους πα ρος ς οὐ ς ς τς ὡς ξα δ᾽ μὲ ιβ΄ 
Κριοῦ μέτωπον, ἄκρον ..«««-- ἐβ μς γο 
δ ΠΥ ΕΑ ΈΝΕΗ ἐάν τὸ ἐν εἰσ δ στο ξβ ἐς Ζγ 
υηε  ἐϑζθον ἀρ βου τραδα ατ Ασα ξβ. Ὁ ὔμμ 
δ. 3. Κόραξ ἄχρον ΡΣ ἘΤΑτΝΝ ἔγ μξ 5 

᾿Ιστριανοῦ ποταμοῦ ἐμβολαΐ... .«Ἐ) ς΄ μὲ ς΄ 
Θεοδουίν, .... πι τντς: θέον τ Δ 72 
ὙΑ ΤΩΟ τΕΒ κε αορ τΥΔΕ ΜΝ ἢ ἐγ τ ΠΕ 2 

ὃ. 4, Κιμμερίου Βοσπόρου, 

Τυρικτάχη ( Τωριτάκη) .. Ξοεξος ἔγ Φ μζ. γο΄ 10 

ψΠογεύξοσρσεσ ". Ὁ ΚΣ ΒΕ ΚΌΘΟΝΣ ξδ μξ Ζχγιβ᾽ 
ἹΜυρμήκιον ἄκρον ..«-«ονν ον ξὸ ἄη ΖΦ 

Μαιώτιδος λίμνης, 
ὙΠΕΡ ιξΝεαῦν τ οος οι τς ἀρὰς αὐνα ἔγ Φ -μὴη 

. Ζήνωνος Χερσόνησος ........-. ἐγ μὴ Ζδ'΄ ιτὁ 
“Ἡράκλειον (1) Ἵεράδιον) ΠΑΝ ἕβ μη Ζ. 

δ. 5. Πόλεις δέ εἰσι μεσόγειοι ἐν τῇ Ταυρικῇ, 
“ερσονήσῳ αἵδε: 

πσφοοξεδνοχον γος: ΠΤ ν᾿ μᾶς ξητ θν. μηϊῶ 

“ΧΟΡ ΟΝ ἀν ΣΟ Ἐξ ον τ ΝΣ ἔβιυχο ἵμή δῖοι 20 
“Ποστιγία ἢ Ποστιτία.... ««.ος γ᾽ μη 
ἡπαθοστῦ. 1... Ὁ τς, ἢ ΑΝ ξὰ δ μην 
ἘΠ Π ΕΕ ΘΙ ΟΊ δ: οὐξάξι. ὐυξτνο, πα τολεῖς ΞῊ μη 
πορταπρα “.....ὅὃ..«-ς γον ογοηρλσγα, ξα- Ζγ΄ μζξ γο΄ 
ρον ἡ Θονάν  ς ϑς ξς δ νος βλξτιμὲ, ΦΧ ἃ 

τ: ἢ... Ιλούρινπον; ...;...ϑὍὅὍ« τοῖς τῆς ἔχ γ μζξ Ζγιβ' 
(Ὁ Τ" Σατάρχη ..... ΤΥ, ἀμ οξοδς, με }γο: 

ἘΡῚ Α'6Π|0]. δᾶ 8.6. Σατάρχη ἔοικεν εἶναι τὰ νῦν 
λεγόμενα άταρχα. 
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γΉΡΕΣ δὲ ας ΜΌΝ ΣΝ Ὁ ὁ δα ΠΣ ΒΕ ΟΣ 
Ἰζυτρ ον τς ΡΣ ΣΤ ΒΕ ἐρλτον ξ βεδύν, αὐ ιον 
αξόρς δ το τς ἘΠ ον ἐν τ μξ Ζ 

Ὁ ΤΟΣ ΕΊΟΙΣ δδν ἀκ υν δον Ὁ ΝΣ ΑΔ ἕα 4δ' μξ δ΄ 
Τυβονα ςς οὐ δονο νι ως σεν Εβιοδα ΜῈ ΤῸΝ 

Κεφ. ζ΄. 

Ιαζύγων Μεταναστῶν ϑέσις. 

[Εὐρώπης πίναξ 9’. 

δ. 1. ᾿Ιάζυγες οἵ ΜΜετανάσται δρίζονται ἀπὸ μὲν. 
ἄρκτων Σαρματίας τῆς ἐν Εὐρώπῃ τῷ εἰρημένῳ μέρει, 

ἀπὸ τοῦ νοτίου τῶν Σαρματικπῶν ὀρέων ἕως τοῦ 
Καρπάτου ὅρους, 

ἀπὸ δὲ δύσεως καὶ μεσημβρίας τῷ τὸ εἰρημένῳ 
μέρει τῆς Τερμανίας τῷ ἀπὸ τῶν Σαρματικῶν ὀρέων ' 

ἐπὶ τὴν κατὰ Κάρπιν τοῦ ““ανουβίου ποταμοῦ ἐπι-. 
στροφὴν, καὶ τῷ ἐντεῦϑεν μέρει τοῦ 4ανουβίου ποτα-᾿ 
μοῦ, τῷ μέχρι τῆς ἐπτροπῆς Τιβίσκου τοῦ ποταμοῦ, 
ὅστις φέρεται πρὸς ἄρκτους, οὗ ἢ ϑέσις τῆς ἐκτροπῆς 
ἐπέχει μοίρας . -. . --- σις μς μὸ δ΄: 

ἀπὸ δὲ ἄγατο λὼν χρῶ κατ αὐτὸν τὸν Τίβι- 
σκον» ποταμὸν, ὃς ἐπιστρέψας. πρὸς ἀνατολὰς ὑπὸ τὸν 
Καρπάτην θρος λήγει, ἀφ᾽ οὗ καὶ φέρεται" οὗ ἡ ϑὲ- 
σις [ἐπέχει μοίρας] ταν ὁ αὐπιρνο ΡΣ “μὲς μη Ζ. 

δ. 2. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τοῖς ἴάζυξι τοῖς Μετα- 

γάσταις αἵδε" 
Οὔσκενον (ἢ Οὐσκαινον). . « ««- μγ δ΄ μὴ γ 
Γόρμανον (ἢ (Β)όρμανο») . - ««μΥ7 γο΄ μὴ δ᾽ 



Ὁ ΑΟΙΑ. ατὶ 

᾿4βίητα ἢ ̓Αβικτα ..«..«...Ὁὐν 7 γο΄ μὴ 
Τρισσόν. ..- ΤΡ Τσι κοτε εν νβμδ ς΄ μὲ (2) δ 
Πάρκα ἐξ. νοτυ λῦς τἰρτο οι οε “Ὁ. .μ7 ὦ μξ γο 

Κάνδανον (ἢ ΠΡ ΚΩ τιον μὸ μὲ γ 
ΠΕ ΠΣ ΠΟ» τ πορΠτπρψρ΄ΨαοΦΕοΕΠ,ι"- -ςος εμδ γο΄ μξ ὅ 
Πα τεσ ΟΝ.» ς, τος ΡΤ ΣΕΉΣ μς γο΄. 

Κεφ. η΄. 

ἘΖακίας ϑέσις. 

[Εὐρώπης πίναξ 9΄.} 

ὃ. 1. Ἧ Δακία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀρκτῶν τῷ τὸ 
μέρει τῆς Σαρματίας τῆς ἐν Εὐρώπῃ, ἀπὸ τοῦ Καρ- 
πάτου ρους μέχρι πέρατος τῆς εἰρημένης ἐπιστροφῆς 

τοῦ Τύρα ποταμοῦ, ἢ ἐπέχει μοίρας, 
ΤΕ ΡΣ, μη Ζ' 

ἀπὸ δὲ δύσεως τοῖς Ιάζυξι τοῖς Πετανάσταις κα-- τό 

τὰ τὸν Τίβισκον ποταμόν, 
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ, 

τῷ ἀπὸ τῆς ἐκτροπῆ ς τοῦ Τιβίσκου ποταμοῦ. μέχρις 
᾿ἀξιουπόλεως : ἀφ᾽ ἧς ηδὴη χαλεῖται ὃ Δανούβιος μέχρι 

τοῦ Πόντου καὶ τῶν ἐχβολῶν Ἴστρος" ὃ. 2. οὗ μέ- 530 
ρους ῇ ϑέσις ἔχει οὕτως" 

μετὰ τὴν ἐχτροπὴν Τιβίσκου τοῦ ποταμοῦ ἢ πρώτη 
πρὸς λίβα ἐπιστροφή. . « ««.«.«.«.«.μξ γ μὲ δ 

ἡ (Κατα) αβῶνος ποταμοῦ ἐκτροπὴ, ὃς φέρεται 

ἘΞ ΚΝ 6110]. δα [πβογ. Ζ ακέας ϑέσις. Δ άκαι καὶ Γέ-- 925 
ται οἱ αὐτοί εἶσι. 

ΡΤΟΙ, 1. Μ 
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τ - ταὶ 

ἐπὶ τηρ᾿ Δ ΟΥ̓Χ. λ.».. ὁ νλενονονιεςς ϑισασν “γ 
Ξ - σ΄, , τπ - 

ἡ τοῦ Κιαμβίρ)ου ἐκτροπή . -..μϑ' Σ μ Ζδ. 
ι [ ι Ἵ - 

δ. 8. τὸ κατὰ τὴν ἐκτροπτὴν ᾿Δἀλούτα τοῦ ποταμοῦ, 
ει «τ »- δ᾽} ε ἊἋ 

ος πρὸς (7) ἄρκτους ὁρμηϑεὶς διαι- : 
οἷ τ Γ ἐπ , 

θεῖ την "4 αἰέν ολῷ..... «οςννλδιικως τιον, ἐδ σὴν 
ε : Ε ἘΞ 
ἢ κατὰ Οἶἷσκον ἐπιστροφή... « -γαὰ μὸ 
ς ΕἸΣ , ) Τὰ ΞΞ Γ᾽ 

ἢ κατὰ «Ἀξιούπολιν ἐπιστροφὴ γὃγ με ἐδ 
ΒΡ 

ἀφ᾽ ἧς καὶ Ἴστρος, ὡς ἔφαμεν, ὃ ποταμὸς καλεῖται. 
ε 

Ο Δανούβιος μέχρι τῶν ἐχβολὼν- 
δ. ά. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ τε ἐντεῦϑεν Ἴστρῳ, 

ποταμῷ μέχρι τῆς κατὰ Δινογέτειαν πόλιν ἐπιστροφῆς, 
12) 

ἧς ἢ ϑέσις «ον ν νον νιν τειν εν μς 70 

καὶ ἔτι τῷ Ἰεράσω ποταμῷ. ὃς κατὰ ΖΔινογέτειαν. 
τ ἢ -Ἕ 3 ' 2.5 

ἐκτραπεὶς ἀπὸ τοῦ Ἴστρου πρὸς ἀρχτους καὶ ἀνατο- 
3 ᾿ , - 3 , - ΄ ω 

λὰς φέρεται μέχρι τῆς εἰρημένης τοῦ Τυρα ποταμοῦ, 
Ε -» ς ᾽ ΕΞ ΣΕ : 

ἐπιστροφῆς, ὡς δίρηται.. «- «««««Ὁ}7 μη ὦ. 
Γ " ι Γ 3 (2 . ἢ 

ὃ. ὅ. Κατέχουσι δὲ τὴν Δακίαν ἀρχτικώτατοι μὲν, 

ἀρχομένοις ἀπὸ δυσμῶν 
ἄναρτοι, 

καὶὲ Τευρίσκοι, 

καὶ Κιστοβῶώκοι" 
ε ; «. ’ ͵ 

ὑπὸ δὲ τούτους Πρε(ν)δαυήσιοι» 
ε ’ 

καὶ Ῥατακηγνσιοί, β 
καὶ Καυκοηνσιοι 
ς 23 ει ε Υ Γ 

τῷ ους ὁμοιως Βιηφοίῖ, 
4 20: ’ ᾿ 

καὶ Βουριδ(ε)ήνσιοι (ἡ Βου(θ) δηδαιτὴνσεο!)». 
; 

καὶ Κοτηνσιοι, 
« ’ 3 Ζ ’ 

καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους 4λβοκηνσιοι»; 
ἵ 

καὶ Ποτυλατηνσιῖοι, 
Β.Ὶ ΄ Η 

καὶ Σίνσιοι (ὴ Σηνσιοι)" 



ΒΑΟΙΑ. 

καὶ Κειάγεισοι (ἢ Κιαγίνσιοι), 
᾿ ) , ᾿ 

καὶ Πιέφιγοι (η) Πιέφειγ οἱ). 
’ , , 

δ. 6. Πόλεις δέ εἰσιν ἐν τῇ ΖΔίακίᾳ ἐπιφανέστεραι 

ἐρσυππόνον-ς ἐτον ΕΘ ΟΝ τὸ 

Ζοκίραυα ἤ Δοκίδαυα -.... 
“Πορόλισσον (ἢ ΠΙαρόλισσον). .. 
᾿ἀρκοβάδαρα Δ ΑΝΑΝ, ΑΣΑ ΑΕ ΝΣ ΧΡΡΑ ΥΣ 

ἘΠ ΩρΟυ ΟΡ νο τ 2 τ τ ΠΝ 
ΠΤ] το δ δ το οσν ας Ἐπτη ἘΠΕ, 

ἐκ Στ ας ΝΣ ον ΟΣ ἡ ἢ 

δ ἢ. πεεῖρύδανα.".". «Ὁοὐὐοος 
Ὀνλπίονύν.. ρα ξιςς 
Ἰναπουχύν. τον περι δου νενντιος 

Πατρούισσα χρέα ξεδε να, ἀξ δος δ δες, 

Ἐλυναῖ τ τ τυ. Εν ΝΜ ΕΝ 

“Πραιτωρία «Αὐγούστα ....... 
ἜΣ υ πο  νο ας γ 

ΤΠ) ΓΟ τιῦτ ἐν ἘΠ δεν ολεῖς τολταλσ τε τι 

υτίοσνο τ ΥΨΈΡΗΝ 

φΊαρχοθαῦ» . Ξε κε ς 

δ δυο χυτὴ ἐοτος ἐροτους, τὰς τὰ 
γιοῦ ἀταὶ τιξ ς τ Στ τ 
2 Ξϑ 

ΚΣ  ΡΟΌΔΟΥΣ πτέποοτέτο ΣΔΤΣΊΧΡΝ Τὰ 

Ζερμίζιργα ἢ ἹΝερμίσιγα .---. 
συ το π τὐ τΣ Ὁ {Ἐν 

119 

ὑφ οὖς μεσημβρινώτατοι Σ αλδήνσιοι, 

οὐλὰς, 
.μῷ 70 μὴ 
μϑ μη 
γβ μη δ 
γβ δ΄ μη δ΄ 

ΤΣ ἈΟΣΉΕ᾿ 
777 μὴ ὃ 
γγ Ζδ' μζ γο΄ 

εξ Ζ μὲ Ἔ 

τ αρδι ας 
μϑ τ βΕ γ 
μϑ δ᾽ μὲ τ΄ 
ψ» τ πᾶ 

γα ΖΦ π|ξἁ 
7β. δ κε δ 

ὙὙ ο΄ μξ γο 
"9. ΖΦ μὲ 
μῆτα Ὁ 
μη Φ μεγ 
μϑ' δ΄ μςγο 

τη τὴ πα Ὁ πο ϑτη τος πεν νὰ ΖΦ. με 
Ἰπρούμ. ....- γα δ᾽ μς 
Ζουσίδανα «. ««-ὐο νον ὁ ον. .Ψβ γο κς δ΄ 

[51 
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ἡΠπολοδ πε ον τινε δος . Ὁ} μξ 
8:19: Ζουούβασας  ὐτῖς τς τε. με γο μὲ γο 

γι ξισίσ ἜΥΙ ῦτο ἘΝ ΔῈ μς δ, ὑμδι 7. 
ἘΠ ΩΣΡΔΝΕ Πα ΠΡ Στ μξιζχ. μεπῶϊ 

ε ἼΣΟΙΣ Ὑπὸ τ τ τατον ὑπ προ ΝΞ μη ΖΦ με δ 
Ζαρμιζεγέϑουσα, βασίλειον... μξ «Φγ΄ μὲ δ΄ 
ΔΝ ΣΕΥ τ τὸ ΤῊΝ μϑ Φ με γοί 
νει Οὐ τ οἰ τὴ ες Υ δ μος τῆς γβ ἐδ΄ με Φ 
ΤΡ ΔΘ ΤΑΝ ἘΣ ΣΟ ΚΓ νβ μὲ Ζ 

Ὅν ΣΉ μζ γο΄ μὲ γο΄ 
ΠΟ ΟΠ ττ νον δον πον, ἐς γο΄ μὸ 4γ 
κα ΜΞ ΑΝ ΘΑ ὁ ον Ὁ Ὁ ΒΥ συ τις μὲ δ' εὐ μδὸΖ 
γσέρΨἕοψὁΕΨιΨσσιψΨἔΠοισιἔΠΕοΠΨσοιοέΕἘσ... μη με 
ΚΠ θου φη ς Ἐος Π ΕΚ ον οτος μξ Σδ' μὸ Φ 

τ ἐρυτεσσοέἕοψΨσπσὍσσὍἘΕοὭσπ--.--- μ9.Ζ2 μὲ ΖΦ 

ἜΠΟΣ ΑΝ ΤῊΣ οἰ θεν ἘΜ. μὸ 4δ' 
ΤΠ 1 
ΕΣ ΕΘ ΒΕ ΕΣ μὸ ἐδ -: 1 
ΣΌρνον .. το 6 οοοοοο...7}κΧ ὦ με. 

50 Κεφ. ὃ. 

Μυσίας τῆς ἄνω ϑ σις. 

[δὐρώπης πίναξ 9΄.] 

δ. 1. Ἢ ἄνω Μυσία περιορίζεται ἀπὸ δύσεως 
Δαλματίᾳ κατὰ τὴν εἰρημένην γφαμμὴν , ἀπὸ τῆς ἐκ- 

ΟΣ 55. τροπῆς τοῦ Σαούου ποταμοῦ μέχρι τοῦ Σκάρδου 

ὅρους, οὗ ἢ ϑέσις ΠΝ ὁ τ ὁ ας μὲ μα γο΄- β 

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει Μακεδονίας τῇ ἐντεῦ- 
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εν ἐπὶ τὸ Ὅρβηλον ὅρος γραμμῇ, ἕως πέρατος; οὗ ἢ 
ϑέσις «.««««ὐὐὐ τονε ενσννεν εν μϑ' μβ γ' 

᾿ς ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν μέρει Θρᾷπης, τῷ ἀπὸ τοῦ εἰρη- 
μένου πέρατος ἕως Κιάμβρου ποταμοῦ κατὰ πέρας, 
οὗ ἡ ϑέσις [ἔχει μοίρας] δ τεν ἀΠν 

καὶ ἔτι αὐτῷ γε τῷ Κιάμβρῳ ποταμῷ κατὰ τὴν 
χάτω Μυσίαν μέχρι, τῆς πρὸς τὸν Δανούβιον τοῦ Κιαμ- 
βθου συναφῆς, ἧς ἢ ϑέσις. Ἀπ οημα μϑ ὉΠ; Δ 

ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ ἐντεῦϑεν μέχφι τοῦ Σαούου 
ποταμοῦ μέρει τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ. 

8. 2. Κατέχουσι δὲ τῆς ἐπαρχίας τὰ μὲν πρὸς τῇ 
᾿4αλματίᾳ Τρικορνή()σιοι" 
τὰ δὲ πρὸς τῷ Κιάμβρῳ ποταμῷ Μυσοί" 
τὰ δὲ μεταξὺ Πικήνσιοι" 
τὰ δὲ πρὸς τῇ ΜΙακεδονίᾳ Δάρδανοι. 

δ. ἃ. Πόλεις δέ εἰσε [μεσύγειοι], πρὸς μὲν τῷ 
 Δανουβίῳ ποταμῷ" 

Σιγγίϊν)δουνον (] Σιγίνδουνον), μὲ ΖΦ μὸδ ΖΦ 
Τρικόρνιον «« «νον νιν νιν ννννυ βς μὸὃΖ 

παρ ἣν ἐκτρέπεται Μόσχιος ποταμός, 
Οὐιμινάκιον, λεγίων, ««««Ὁ τς ν μὸὺ Ἢ: 
ἸῸΝ 

Τανάτιβ. «« «ον ν νον ον κεν εν μξ μὸ 
ΠΑ ΡΝ ΡΠ Μ7 γο΄ 
“ορτυιόν .« «το νιν σον δ ννννν μὴ μγ 4 

Ῥαιτιαρία ΘΜ ΕΠ ἜΡΩΣ ΜΖ 
ὃ. ὅ. Ἕτεραι δὲ πόλεις εἰσὶν ἄποϑεν τοῦ Δανου- 

βίου ποταμοῦ" 

{τ κνς 615 τῆς, οὶ ορϑ οὶ ογυϑο ελγέντῦς ΜΈΣ’ ΤΣ δ μγε 

7ἴμακον. «. «6 Ὁ 6 οὐ οονεοεομξ ΖΦ μ7 

ΕῚ 

1ο 



τὸ 

20 

ὅ σημβρίαν εἰς τὸν Πόντον πέρατος, ὃ 
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θυ ευτοι, νυ λαε ἃ πθονς ΔΕ τ ἢ τ ΜΠ ῃ μβ ΖΩ) 
Οὐε(λ)λανίς « «ὐν νον ννιν ιν νυν υβμθ' μβ 4δ: 
δ. 6. καὶ τῆς Δαρδανίας δὲ πόλεις, 

᾿Αῤῥιβάντιον « «αν ὐὐν νον εσενμς μβ 
Ἱγέσος (ἢ ἹΝαῖσσος 1). «.««οὐὐςμξ Υ μβ 2 
Οὐλαπιανόν 3). «...« τς ον ονότβμη Φ μβ γοῖ 
ΣΟ τυ θαυ τι τννρνξο ἡνιν Ἐρουτοῖιτας ς μϑ ὅος Ἐ  ΤῸ 

Κεφ. «{. 

ὦ Μυσίας τῆς κάτω ϑ'έσις. 

[Εὐρώπης πίναξ 9΄.] 

δ. 1. Ἢ κάτω Τυσία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύ- 
τὸ 5 [ὰ , Ὁ ’ ,) -»Ὕ 

σεῶς τῷ εἰρημένῳ μέρει τοῦ Κιαμβρου ποταμοῦ, 
τὶ 

ἀπὸ δὲ με σημβρίας Θρῴτης μέρει, τῷ ἀπὸ τοῦ 
Κιάμβρου ὑπὲρ τὸν Αἷμον τὸ ὅρος μέχρι τοῦ ἐπὶ ΜΙε- 

- ’ 

ΡΣ πὰ μδγο- 
ΞΕ ν ν᾽ ΤΥΞΙ ρα 9 ᾿ δ ἡ - , ! 
ἅπο δὲ ἀρκτων τῷ εἰρημένῳ. ἀπὸ τοῦ Κιάμβρου 

1) Κ0801. Ἰγαῖσσον τὴν νῆσον, ὡς οἴμιαι, λέγουσι. 
Ῥαγ. 1401. 

᾿ς 2) Τὸ Οὐλπιανὸν, Οὐλπιάναν καλούμενον παρὰ 
τοῖς μεταγενεστέροις ᾿Ιουστινιανὸς μετασκευάσας σε-- 
κούνδαν ὠνόμασεν Ιουστιτ "πανήν" ὃ δηλοῖ κατὰ “ατί- 
νοῦς τὴν δευτέραν" πρίμαν γὰρ ἤτοι πρώτην ουστι- 
ψνιανὴν τὴν ξαυτοῦ ἐχάλεσε πατρίδα. Ῥαν. ϑαρρ!. 119.. 

{Ὶ Απίο ἀπὸ δὲ μεσημβρίας γοῦνα Ἱἱπέρρ. δᾶθς ἱπέθ- 
ατιπέ: ΤΕΣ πα} 1} τιθατι6 δα θιπορεξϊαπι οἰνταξοπι. ἄθ- 
1πᾶ6 4}} ΗΠ! δύᾶββο ἤτπιντο τιβάτιθ δα] σοπυθυβίοπθη 'ντδο ἔπ πι1- 
Πϊδι 486 ΘΟΠΥΘΥ510, εὖ ἀϊόξιιπὶ εβῖ, αὐ ιἶνι5 
Βαβροὶ . . . . . . . . . .Φ . . . οὐ. τῷ 48, 30.5. 
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ποταμοῦ μέρει ΖΔανουβίου μέχρις καὶ ᾿Αξιουπόλεοως, 

καὶ τῷ ἐντεῦϑεν Ζανουβίῳ, καλουμένῳ δὲ Ἰστρῳ μέχρι 

τῶν εἰς τὸν Πόντον ἐκβολῶν: ὃ. 2. οὗ ἢ μὲν κατὰ 
4ιογέτειαν πόλιν ἐπιστροφὴ εἴρηται εὐναμὶ 
ἐπέχουσα μοΐρας - «« «0 .Ὁὐνὐννν 77 μς 70." 

ἡ δὲ ἐφεξῆς τῶν στομάτων τάξις ἔχει οὕτως" ὃ μὲν 
πρῶτος μερισμὸς τῶν στομάτων ὃ κατὰ Ἰγουϊόδουνον 
πόλιν... « «ον νον νυν σσενκσνεν υγὸ ἐγ μς 2: 

ἐντεῦϑεν δὲ τὸ μὲν νοτιώτατον μέρος περιλαβὸν 
γῆσον, καλουμένην Πεύκην, ἧς ϑέσις γὲ γ μς ἔ: 

ἐκβάλλει εἰς τὸν Πόντον στόματι τῷ λεγομένῳ ἽἼε- 
ρῷ ἢ Πεύκῃ, ἐπέχοντι ϑέσιν «Ὗς μς δ΄ 

ὃ. 3. τὸ δὲ ἀρχτικώτατον σχίζεται καὶ αὐτὸ 
ἐν τον ἐσ δε δια λα κ τ ϑς Χ9Ὲ μος ἐδ' 

καὶ τὸ μὲν ἀρχτικώτερον τὸ ἔκ τούτου τοῦ μερι- 
σμοῦ μερίζεται καὶ αὐτὸ κατὰ ϑέσιννε Φ μζ᾽ 

ὃ. 4. εἶτα τὸ μεσημβο ἐνώτερον τὸ ἐκ τούτου 
τοῦ μερισμοῦ ἐνεχϑὲν παύεται μικρὸν πρὸς τῆς εἰς τὸν 
Πόντον ἐχβολῆς" τὸ δ᾽ ἀρκτικώτερον ποιῆσαν λίμνην 
καλουμένην Θιαγόλαν, ἀρκτιχωτέρα», ἧς ἢ ϑέσις τῆς 
τῤηε δοδ  ρυμυνόρδον ἐφ ΤΟΥ με δ΄. 

ἐχβάλλει εἰς τὸν Πόντον στόματι, 8 χαὶ αὐτὸ χα- 

λοῦσι Θιαγόλαν, ψιλόν, οὗ ἢ 
ΙΕ ΣΕ ΠΡ 

ὑοην τὸς δὲ μεσημβρινώτερον τὸ ἐκ τοῦ δευτέρου 
μερισμοῦ μερίξεται καὶ αὐτὸ τῇ ϑέσει γε ἦν μς Ζ εἶ 

καὶ τὸ μὲν ἀρχτικώτατον τὸ ἐκ τούτου τοῦ μερι- 
σμοῦ ἐσβάλλει. εἰς τὸν Πόντον στόματι καλουμένῳ 
Βορείῳ.. οὐ ἡ ϑέσις .«.....«,οὐς γ᾽ μος δγ;" 

10 

15 

20 

25 
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τὸ δὲ μεσημβρινώτερον σχίζεται καὶ αὐτὸ κατὰ 
σιν μοιρῶν οὐ αλλ ἀὐπο να αοηε γο 3. ὁ 

καὶ τὸ μὲν μεσ Ἱμβρινώτερον τὸ ἐκ τούτου τοῦ με- 
θισμοῦ ἐκβάλλει εἰς τὸν Πόντον στόματι καλουμένῳ 

Ε (δ)να φ()α κίῳ, οὗ ἢ ϑέσις ἐπέχειμοίρας γς Ζ μς ἐγ 

δ. 6. τὸ δ᾽ ἀρχτικώτατον σχίζεται καὶ αὐτὸ κατὰ 
ϑέσιν μοιρῶν . «αὐ νν νιν νειν εννν ᾽ς μς γο- 

καὶ τὸ μὲν ἀρχτικώτερον μέρος τὸ ἐκ τούτου τοῦ 
μερισμοῦ ἐκβάλλει στόματι Ψευδο- 

1ο στόμῳ, οὐ Ὁ ἐσιραστνΣς δὰ Λατοῦς γε τὸ ΤΩ ΥΠῸΝ 
τὸ δὲ μεσημβρινώτερον ἐκβάλλει “στόματι καλουμέ- 

γῳ Καλῷ (ἢ Καλοστόμῳ), οὗ ἢ 
Ὁ ἀκλνρδον ερξ τον τοῦ με 

ὃ. 7. ἡ δ᾽ ἀπ᾿ ἀνατολῶν τῆς Μυσίας πλευρὰ 

1ὅ δρίζεται τῇ ἐφεξῆς τοῖς στόμασι τοῦ Πόντου παραλίῳ 
μέχοι τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Θρῴκχῃ πέφατος, Ὁ ἐπέ- 
ζει μοίρας... ««- «το ον ον νόσον. }Ὲ μδ γο: 

Ὁ ᾿ν 8. ἧς πλευρᾶς ἢ ῆ ϑέσις ἐ ἔχει οὕτως" 
μετὰ τὸ “Ἱερὸν στόμα τοῦ Ιστρου ποταμοῦ, 

20 Πτερὸν ἄκρον. «««ονὐνννννοῦς 7 μς 

Ἴστρος πόλις ( ̓ Ιστρύπολι 1) 18 γο με 

Τόμοι ..«.. «τον τ νιν ννκκν νον} με ἔγ 

Καλλατὶς ἢ Καλλατία .....«νὸὃ γο μὲ ὦ 
Διονυσόπολις .«...««««οο ον} ὸ γ με δ΄ 

295. ΖΤιριστρία (ἢ Τιριστρὶς) ἄκρα. «γε “ΠΕ τὸ 
ἸΟδησσόςειν ιν, ϑλοδεσ δ πον Ἐν ΜῈ 
Πανυ(σ)σοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί. .νὃ ΖΦ μὲ «δ΄ 
ΠΠεϊδημ οὐ τοπ. ες θ Ὁ ΧΕΙ ΜΘΟΝΕ μδ γο΄. 
ὃ. 9. Κατέχουσι δὲ τῆς κάτω Μυσίας τὰ μὲν δυ- 

80 σμικὰ Τριβαλλοὶ, 
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τῶν δὲ ἀνατολικῶν τὰ μὲν ὑπὸ τὸ στόμα τὴν Πεύκην 
Τρωγλοδύται, 

τὰ δὲ στόματα Πευκῖνοι, 
τὰ δὲ πρὸς τῷ Πόντῳ Κ(ε)οόβυξζοι () Κκρυβυζοί)" 
καὶ ὑπὲρ αὐτοὺς Οἰτήνσιοι 

καὶ Οβουλήνσιοι, 
τὰ δὲ μεταξὺ Δημήνσιοι (ἢ Δειμήνσιοι) 
καὶ Πιαρήνσιοι. 

ὃ. 10. Πόλεις δὲ εἰσι παρὰ μὲν τὸν Ζανούβιον 

ποταμὺν αἵδε" 
ηγέαμον. τ τόνος ἘΠΕ ἘΠΎ ΤῸ Πς γ Μ7 γο’ 
Οἱαχος Τρ αλλῶν τ ὐτον τ τον ὁ γα μὸ 
“22: Ἀττ᾽ο οἱοἴδ. ὁ ἀν μεμα ο ἐθίονν γα γ μὸγ 
ΠΟΥ ΤΕ Ἐν Ἀπ ΡΟ τ τητος γβ μὸ γο΄ 
Τριμμάνιον (Π Τριμάμμιογ) .. ..»β.}7γ͵ μὲ δγ 
Τιριστὴ πόλις (ἢ Τιριστίπολις). «νβ γο΄ μὲ ς΄ 
Δουρόστολον (ἢ «ουρόστορον) 
ΤΘΙ Δ ΉΤΗ ΑΘ ΟΕ ΘΔ ῥεβν ΘΕ Ἐπ δ δ γγ δ᾽ με δ΄’ 

ὃ. 11. Δεγίων πρώτη Ἰταλικχή. 
“ΘΙ ΕΞ «δος πόλις ρος γγ Φ με Ζ 
Σου» αυσι το τος ἄς ὃς Θὲ γνὸὃ με γο΄ 
Ὑ ΙΕ οὐητολις τ τ ον πος υΣ τς γὸ γ΄ με Ζδ' 

κα Ὁ Οὐ δ, -αϑῖτν ον υονεν τες ἀν ΤΉΝ γνὃ ΖΦ με Ζγ' 

Τοισμίς () ἡνηθιο μγ5) τ τὴν πον γὸὃ μς χ' 

ΠΕΣ 7 Ξν δμς 8 70, 

νου δου ποτ γὸ γο΄ μς Φ 

ἹΝουχράουνον ...-- ρβοιμοδϑνς γὃ, Φ' κε: 

ἜΣ ΡΒ ΣῪ Ὁ ΠΣ γε ΠΣ ἃ 

δ. 12. Μεταξὺ δὲ τοῦ ποταμοῦ πόλεις αἵδε 

τ οι 
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χίουπιδινυύξαν τις ὁ - τς νεπὶς προ. τ μδ γο΄ ᾿ 

Τίβισκα ...«τννν τινε κεν εν ν᾽ μς ὃ. 
ὃ. 13. Τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀρχτικωτάτου στόματος 

-“᾿΄,.2 ἐξ κεν 

τοῦ Ιστρου παράλιον μέχρι τῶν τοῦ Βορυσϑένους 
5. ποταμοῦ ἐκβολῶν, καὶ τὴν ἐντὸς χώραν μέχρι τοῦ 16- 

ράσου ποταμοῦ κατέχουσιν ] 
᾿ ᾿ ΓΙ να ι “ 4 
ἄρφπιοι μὲν ὑπὸ τους “πυραγγετας ΖΣαρματας, 

“, . τε τ τ Υ 

Βριτολαγαῖι δὲ ὑπὲρ τοὺς Πευκίγους " 
τ ι΄ ; [4 

ὃ. 14. χαὶ ἡ μὲν παράλιος ἔχει περιγραφὴν. τοιαύτην" 
ι ι - ᾿ 1 Γ 

10 μετὰ τὰς τοῦ Βορυσϑένους ἔχβολας, αἵ ἐπέχου- 

σιν, ὡς εἴρηται, μοίρας «««..ὐν νοῦ ΖΦ. μὴ ἔ 
ΘΟ ΕΥΤΑ ἘΝ τ - 
“Αξιακου ποταμοῦ ἐκβολαί.... οὖνζ μη 

’, πΞῷ 

Φύσκη πόλις. «ον ννὐ νειν εννν ἧς 70 μξ γο΄ 
πὸ ; 

Τύρα ποταμοῦ ἐγ Ὁ Ἐπ Ὸς »ς γ μξγο 
1ὅ “Ἑρμώνακτος ΠΥ ΚΕΉ δ, νδν δου ΣΙ ὍΣΗ ΤΩ Ὁ 

τ 3. ὙΠ ε Βα απ πον πρ πλλμς τ} 7 μξ δ΄. 
ῇ γ.}5 ΝΎ - : - ΄ 

᾿ δ. 15. Πόλεις δέ εἰσι καὶ ἐν τῇ πλευρῷ ταύτῃ με- 
νι 7 σογειοι, παρὰ μὲν τὸν “Ιέρασον ποταμὸν 

Ὁ δ ισανιν ς κοντα τος ει χῶν Δ Τὴ 
0 ἡ αμασίδιναδι τ τὸ  ἐκυς τ τ δες ΤΥ 

Προβορίδιαυσι ος ςς «ον «ον ος ἐνόυ μξ. 
δ. 10. Μεταξὺ δὲ τοῦ Ἱεράσου ποταμοῦ, 

ἡγικώνιον «- ««νν νον κε κε ε νειν 7 μη ς΄ 

ἀρφνθυσίσνο, δα τ νο ον τονο κι νον τονένοιν ἄς: μη 
- τϑὶ,: ΄ 

ὅπ υθία ξ λει τις τς ἐς κίον Ὁ ἀμ μζ 7.0 
ὦ δ. 17. ΙΝῆσοι δὲ παράκεινται τῇ κάτω Μυσίᾳ τῷ 
είρημ ἕνῳ μέρει τοῦ Πόντου, 

; 

ἢ τε καλουμένη Βορυσϑενὶς νῆσος »ξ ὃ μξ 7γο΄ 
καὶ ἡ ̓Αχιλλέως, ἢ «δυκὴ νῆσος. .νἡ ΖΦ μῇ γο.. 
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(Κεφ. ια΄.) 

Θράκης ϑέσις. 

[Πὺὐρώπης πίναξ 9΄ .1 

δ π ἢ Θρῴκη περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρτων τῇ 

κάτω Μυσίᾳ παρὰ τὴν δίρ] ἡμένην γφαμμήν, 

ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῇ ἄνω Μυσίᾳ καὶ πιροδοῖ!: 
μέρει, τῷ ἀπὸ τοῦ εἰρημέγου Ὀρβήλου ὶ ρους μέχρι πέ- 
θατος, οὗ ἢ ϑέσις (ἐπέχει μοίρας) μϑ' τς: ἜΤΟΣ 

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ Μακεδονίας μέρει, τῷ 
ΞΣ τ ΩΣ τ , Π ’ - - ἘΣ 

ἄπο τοῦ ἐχτεϑειμέγου πέροεθξ. μέχρι τῶν τοὺ Ἰγέσου 
ποταμοῦ ἐχβολῶν, διὰ τοῦ ἜΠΟΣ γαΐου ὅρους καὶ τῇ 

ἐφεξῆς παραλίῳ τοῦ «Αἰγαίου πελαγ ους, καὶ μέρει τοῦ 
Πέλανος κόλπου καὶ τῇ ἔγντευϑεν ἀποτεμνομένῃ τὴν 
ΒΞ [, - τ - ς , ; 

“Χερσόνησον γραμμῇ" ὃ. 2. ἧς πλευρᾶς ἡ ϑέσις ἕχει 
« 

ουτῶως " 
- τ ἐσ τας 

Ἱνέ(σ)σου ποταμοῦ ἐχβολαίΐ.... «να Ζδ' μα Ζδ' 
31 Ἶ ἘΣ , δ 

᾿Ἰβδήοα ΠΕΡῚ δ ΠΑΡ ϑερ ον λλ ιν, ΜῈ. πετὴν μους δ᾽ 
΄ ΞΞ ; μας [4 

ἩΤασώνξιδς. ας τς οὐ α ἀουονβιο ύμανν ο 
«, - Ξε -- 

Ἔῤρου ποταμοῦ ἐχβολαΐ..... - «ΟὟ7 μα ΖΦ 
τ ,ὔ -ε ; ΞΞ 

ΠΟ στολις πτιστ τς ς τος ὡς αν) σ τ μοι 
- Γ 4 

καὶ ἐν τῷ Μ͵έλανι κολπῳ, 
Μέλανος ποταμοῦ ἐχβολαΐ ... 7 ΖΦ μὰ «Ζ 

τ - σ- 

τὸ ὅριον τὴς Χερσονήσου τὸ ἐν 
- ᾿ τ᾿ Ἐπ᾿ » 

τῷ Μέλανι κολπῳ .«««ος..}}7 ΖΦ). μα 
ε Β ΠΕ - ᾿ « 
ὁμοίως τὸ ἐν τῇ Προποντίδι ὁριον 

-" ΄ ’ ὅπαν. ͵ -- 

τῆς Χερσονήσου «..«««....γ 7Χυ͵͵ μα ἔ: 
ΡΝ, ἀν .9 -» - - 

ὃ. 3. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἐντεῦϑεν Προσον- 
᾿ Ἀ - ’ - ΄ εἰ τι ΄ 

τίδι, καὶ τῷ στόματι τοῦ Πόντου, ὁ χαλεῖται Θρᾷκιος 
; δ: Ἢ Ἀ Ὁ 7 ἘΞ - ΄ αν ΤᾺ 

Βοσπορος, χαὶ τῇ ἔφεξῆς του ΠΠοντου παρϑδιλί μεχοὺ 

10 
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τοῦ πρὸς Τὴ κάτω Μυσίαν δρίου; ὃ 
ἐπέχει μοίρας Το πο πο στον γ8 μδ γο΄. 

ὃ 4. ἀφ᾽ οὗ ὁρίου ἣ περιγραφὴ ἔχει οὕτως" 
μετὰ τὴν Μεσημβρίαν τῆς Ἡϊυσίας, 

ἥτις δἰρησαι τως ὑδϑτίως ἐπ σης ἢ: μὸ γο΄ 
ἀγχίαλος ......ο- ἈΑΠΟΡΕν γὸὃ Ζδ΄ μὸ Φ 
Ξαπεολλίωνέσ νὸς ΛΟ ΑΒΕ Ν ἐδοτΣ θὰ; γὺ γ᾽ μὃγ 
“Π ν δου}: 5 δα πος ΠΕ Ὴ 8 μδὃγ 

ὙΠΕρονείξον νιν Δ Σεϑε, ἀΣ σ ρον 0 

Θινιὰς (ἢ Θυνιὰς) ἄκρα... γὲ γο΄ μὸ 

«ἁλμυδισσὸς (ἤτοι Σαλμυδησσὸς) 

αἰγιαλός Ἔλδο ἄραι Δλ δ μάνναν ΜῊ Δ᾽ Σ γ87γ΄ μγγο 

{ΡΤ μα ὐελπριττρεν, ὐλὸ νος ΘΝ ἐν, ΠΕ ΒΖ 
Φινόπολις () Φιλόπολις) .....γεξ᾽ μγγ᾽ 
δ. ὅ. χαὶ ἐν τῷ στόματι 

[τὸ δυτικὸν στόμα] τοῦ Πόντου [»Ὲ ΖΦ μγγ] 
Βυζάντιον αα ὅν ἀμ ὐον ἡκάναν γς ΑΜ. ιβ΄ 

δ. 6. εἶτα ἐν τῇ Προποντίδι, 
Βαϑυνίου ποταμοῦ ἐχβολαί....»ε Φ μΥ 
1ϑύρα ποταμοῦ ἐχβολαί .....νε ΖΦ μβ ἐγιβ' β 
ἘΠ πὴ 9 Ὁ δι αν νυν νυκενι ονελεῖνυῦας γε μβε 
Πέρινϑος ἤτοι Ἣρακλεια -..«. »ὃ Ζγ΄ μβγ' 
᾿ἄρζου ποταμοῦ ἐχβολαί... .. «νὃ Ζγ΄ μβ ς΄ 
Βισάνϑη ἤτοι Ῥαιδεστόν ...... γὃ γο΄ μβ 
ἜΤΟΣ ΘΟ ΚΕἸ ΧΘὲ οος, οἰ νντις ον τσ δὰς γνὸ Ζγ΄ μα 2γ' 
ΤΠ εύη τ ΣΨΝΕΙΣ γα ΜΡ Ε Δ Εν, γὸ Φ μὰ δῦ 

Ἁ --Σ τ 3 ᾿ . Ὡ ΄ ΄ 

καὶ ἑξῆς τὸ εἰρημένον ὁριον τῆς Χερσονγησου. 
3 " ᾿ - ᾽ ΄ Ξις ΦΡΡΑΓῊΝ ᾿ 

δ. 7. Ὁρέων δὲ τῶν ἐπισήμων τῆς Θρᾷκης ὁ μὲν 
τ τ Σ΄ - ι « ι - 

«ἄϊμος τὸ ὁρος κεῖται παρὰ τὴν συναφὴν τῆς κατῶ 
Μυσίας ἐκτεταμένον" 
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ἡ δὲ Ροδόπη τὸ ὅρος ὑπὲρ τὸν Νέσσον ποταμὸν 
καὶ τὸν Ἕβρον ποταμὸν, (ἢ) ὧν μεταξύ πως πρὸς τῇ 
ϑαλάσσῃ λίμνη ἐστὶν, ἡτις καλεῖται 
Βιστονὶς λίμνη, ἐπέχουσα μοίρας ᾿ .» Ζ βα Ζγ. 

δ. 8. Στρατ ηγίαι δέ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ 5 
πρὸς μὲν ταῖς “Μυσίαις καὶ περὶ τὸν «{ἵμον τὸ ῦρος 

ἀρχομένοις ἀπὸ δυσμῶν, 

4Δανϑηλητική; 

Σαρδική, : 
Οὐσδικησική 10 
Σελλητική" 

δ. 9. πρὸς δὲ τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τῷ «Αἰγαίῳ πε- 
λάγει ὁμοίως στρατηγίαι, 
Μᾶαιδική, 
Δρυοσική; 15 
Κοιλητική, ἱ 
Σαπαϊκή;, ρετοὶ 

Κορπιαλική, (ἢ Κορπιλλική) 
Καινική" ὙΡΗΣ 
καὶ ὑπὲρ μὲν τὴν Μαιδικὴν Βεσσική; 20 
ὑπ(ὲρ) ἣν Βεννική, 

εἶτα Σαμαϊκὴ" 

δ. 10. παρὰ δὲ τὴν ἀπὸ Περίνϑου πόλεως μέ- 
χϑις ““πολλωνίας παράλιον 

ἢ Αστικὴ στρατηγία. ᾿ 

ὃ. 11. Πόλεις δὲ εἰσι μεσύγειοι τῆς Θρῴσης, 

Πρασίδιον εν ΑΛΑα ἜΤ ΤῸ γ ΜμΜγ ς΄ 

Ἱνιπόπολις ἢ περὶ Αἷμον......»βκ Ζ μγ« 
ὌΠ ΟΡ ὦ 
Ουδίλ)λας τον μὰ τῆν ἀτου ον ΠυχΟ ΜΠ, τ δ, : 

ὃ 



10 
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᾿οπίσινα () Ὁπίσηνα) ......-- γ7γ)7γ δ 
“Ζεούελτος κολωνία...«.οοςςς »νὃγ' μὲ δ΄ 
᾿Ορπε(λ)λές. ῆν ἐνουχη ϑγῳ ἄταν ΔΕΝΝ γὃ ς΄ μ7.γ0 
αυπουδιῖμθν... ὡς ςιςς νον ον γὸ μβ 4 ιβ' 
το τος πον τ Ή ἐ τΕ νὃ Ζγ΄ μγ δ΄ 
δ. 15. [Χερσονήσου ϑέσις] 

τ πὴ τον Ἐρολε κν νὰς μβ Σδ' 
ΤΣ ΤΠΡΣ ἐπ ν ΠΡ ΤΕ ἐν ἀν ἌΓΩ,  ν ΔΡΕ ΑΝ γα γο΄ μγ ιβ΄ 
Φιλιππόπολις ἡ καὶ Τριμόντιον, [ἢ 

καὶ Αδριανο(υ)πολις] .. .. «. νβ ὧι μβ΄ 
ΠΟ πὐοτντ δες μόνο: ἀκίςσυςαι γγ δ᾽. μχ ει 
Τρ τοι ὅλον, βοσι οι δαροδδος μαι κ γὸδξ μγγ 
Καβύλη (ἡ ΚΚααβαλλα) ... « «ον νδ γ᾽ μ7 

ἐε  ουνη Δ εύδοδος κὐδννν τ τος νδάὲ. μΚ 
“Ιανταλία (ἢ Παυταλία) ὙΠ γον γ μ᾽ «Σ 

δ. 138. "Νικόπολις ἢ περὶ ΙΝέσσον να ἐδ μβ γ' 
Τοπιρίς () ΤοπΊ ΠΟ δος όσς γα χ μβ 

ψηέργαμον ὐνονκος ει ιδενοβοῦκυ νβ μβ Ζ 
Τραϊανόπολις 1)... «οὐ νον νον}. μβ ι΄ 

ὙΠ ωτινόπολίξι τς ξτο. ςρδιυ τα. γὺ γὸ μ γο΄ 
Δρουσιπάρα.. νοι μβ 7ο΄ 
ΤΟ ΠΡΤΗΝ ἘΣ ς 2 ΤΣ σὺν τ [π: »β 2 γ᾽ μα ἐδ 
Ἡφοοδισιώςθικος κα «ἐών. ἐἱ εν ν.}7 Ζιβ' μὰ γο 
ΤΟ ΠΣ ον» 7. μὰ γο 
ὔπερον οιολουνέί .“«ς «Ὁ πύθξσα ..«»ὃ μ 
Ἡρύνλεια οἷον, κορῶν, κῶν οἷν. υϑδις ἐμ ἘΚ" 
“υσιμαχία [τὸ νῦν “Ἐξαμίλιο»)ῇ νὃ ς κα Ζ. 

1) ΒΟΙ0], δᾶ ὃ 18. 

Ἢ Τραϊανο(υ)πόλεως ϑέσις .. 
οὕτω γὰρ νῦν κεῖται. ΟΟἾΒΙ. 

γνβ γ᾽ ιβ΄ μα ξιβ' 
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ὃ. 14. ΙΝῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Θρῴκῃ 
ὑπὲρ μὲν τὸν Βόσπορον, 

ἢ δυτικωτέρα τῶν Κυανέων (ζυα- 
γέα) νῆσος. ἐννοεῖ ΡΟΣ 

ἐν δὲ τῇ Προποντίδι 
Προικόζν]νησος νῆσος 1). .«..«.γε ς μβ 

ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει νῆσοι 
Θα(λα)σσία (ἢ Θάσος) νῆσος 

πο πεολις α΄. τὸς πο πος ΒΞ ΟΟΩΡΘΙ ἄα Ζ 
“Σαμοϑράχη γῆσος καὶ πόλις... »β ΖΦ μα δ΄ 

Ἴμβρος νῆσος καὶ πόλις ««.. «77 πα 

(ἢ) [Κεφ- ιβ΄. 

Χερσονήσου ϑέσις. 

[Εὐρώπης πίναξ (1 

δ. 1. Ἡ δὲ Χερσόνησος περιορίζεται, 
ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ εἰρημένῃ ὑπὸ τὴν Θρῴκην 

γραμμῇ, ἀπὸ τοῦ Μέλανος κόλπου ἐπὶ τὴν Προποντίδα, 

καὶ τῷ ἐντεῦϑεν μέρει τῆς “Προποντίδος τῷ μέχρι Καλ- 

λι(ουγπόλεως, ἢ ἣὴς ϑέσις -«.. «ον ς να μα. ἧς 

ὃ. 2, ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ λοιπῷ μέρει τοῦ Μ1ἐ- 
λανος κόλπου, ἕν ᾧ πόλις 

Καρδία (η Καρδιόπολες) ἘΠ τὸ μα ιβ' 
χαὶ ἢ “Μαστουσία ἀπο ΡΣ ἘΝ 72 ἜΝ ἢ 2, 
ὃ 8. ἀπὸ δὲ  ρ τ- τῷ ἐντεῦϑεν 4417 αἷα 

πελὰ 'αγει,ἕν ἃ ᾧ πόλις: 

1) 5001. δ 8.14. Προικόνησος ἢ νῦν ἥϊαρμο- 
ρᾶς. ΟΟΪ8]. 
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ἸΠλο ρα  βοδ αι μθαον ον μεν, ῥιθ σι ἀρ ἘΠ. 
σαὶ τὸ ἐχόμενον ἄκρον ........ γϑιγο- μα Σὸν» 
δ. 4, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Ἑλλησπόντῳ, ἐν ᾧ 

πόλεις αἵδε" 

δ ἡ υλλα ἢ Ἰοῦλα ὁ - 3 πηι τα γὃ Ζγιβ' μα 
ΣΕ ΟΣ, Δ  οϑ νι, ΜΕ δὰ οι ον .γ ἄγιβ' μὰ δ᾽ 

ἑξῆς δὲ καὶ ἡ εἰρημένη πόλις 
ΠΝ ΓΟΔΕΘΙΣ τνδν ν Ἰ Εὐ πο ΔΥΟΝΣ )Ε μα Φ’: 

πόλεις δὲ μεσόγειοι 
Το Οὐ ρ ἘΠ νελοι θυ ϑ’Ρ' δυθήτ κοι ῶμς ὠνοὺς γὸὃ (2) μα ιβ' 

ΠΣ Δ ἸΕΤητα ΤῸ νἀ ἢ ἐπα ΣΝ γὸ (2δ) μα(γογ. 

Κεφ. ιγ΄ ((β). 

Μακεδονίας ϑέσιο. 

[Εὐρώπης πίναξ (.] 

1ὅ δ. 1. Ἧ "Μακεδονία περιορίζεται, 
ἀπὸ μὲν ἄρκτων ταῖς ἐχτεϑειμέναις πλευραῖς 

Δαλματίας καὶ "Μυσίας τῆς ἄνω καὶ Θρᾷκης" ἑ 

δ ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ Ιωνίῳ πελάγει, τῷ ἀπὸ 

Δυῤῥαχίου ἡ Ἐπιδάμνου, μέχρι (Κλελύδνου [ἡ Πεπυ- β 
90 λύχνου] ποταμοῦ κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην" 

δ. ὃ. Ταυλαντίων πόλεις 

Δουῤῥάχιον ἢ ̓Ἐπίδαμνος ἘΡΞΕΙΝ τις με μω ἐγ 
ανυα(σ͵)σου ποταμοῦ ἐκβολαΐ με μ᾽ γο' 
᾿ἅψου ποταμοῦ ἐκβολαΐ ......μειβ μα Φ 

55  Στολλομει τιν τς δ μῆς κλ ο ΜΕἰ ὁπ γτὸ ΡΒ ἢ 
᾿Δώου ποταμοῦ ἐχβολαΐ ...... με μ 
«Αὐλὼν πόλις, ἐπίνειον... «..ος μὸ γ΄ 19 4γιβ.. 



(“Ρ' 95. εἀ. Βε) ΜΑΘΟΕΘΒΟΝΙΑ, 493 

δ. 4, ᾿Ελυμιωτῶν 
ΠΡ ΤΟ ΘΟ ΜΕ δον ἐίτο, ὁ πρωὶ ΜῈ 19 2 δ΄. 

δ. 5. "Ορεστίδος 
ἘΠ αν τες τ ΤΣ τ εκκεννν μδῆ)ιβ}ϑ Ζ 
Κελύδνου ποταμοῦ ἐχβολαΐ.. .. «μὲ 19. γ᾽ 
δ. 6. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐντεῦϑεν γραμμῇ; 

παρὰ μὲν τὴν ἽΠπειρον ἕως πέρατος, 

οὗ ϑέσις Αἰ νεδον Ὁ ΝΑ ΦΕΤΝ Αι ΕΚ Ὁ λη Ζ: 

᾿ἐφ᾽ ἧς γραμμῆς διατείνει τὸ Πίνδον ὦ ὅρος, 
οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας: τὸ ἀτμξ γο΄ Ἴη Ζ δ’ 

παρὰ δὲ τὴν ᾿᾿χαΐαν ἑξῆς τ τοῦ “Μαλιακοῦ 
κόλπου. κατὰ πέρας, οὗ ϑὲ )έσις « «««γὰ ΄η 7 β΄ 

ἐφ ἧς γραμμῆς ἐστιν ἢ Οἴνη τὸ ὅρος, οὗ τὸ μέσον 

ἔχει μοίρας. δ 68 Ὁ δ στ 518 Ὁ ν Φ ζηγ ̓ ιβ: 
᾿ ᾽ 9 ε᾿ἦ»-᾿-» 

δ. 7. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ τε εἰρημένῳ τῆς 
’ ᾿ - [4 - ᾿Ὶ ’, 

θυκης μέρει καὶ τοῖς κόλποις τοῦ “ιγαίου πελαγους, 
τοῖς ( ἀπὸ Ἱνέσσου ποταμοῦ μέχρι τοῦ ἐκτεϑειμέ- 

γου πέρατος τοῦ ΤΙαλιακοῦ κόλπου; ὃ. 8. ὧν ἡ πε- 
ριγραφὴ ἔχει οὑτως" 

ι ι , ι Ἐπ» τε - ’, 
μετὰ τον Ιδέσσον πόταμον, ος ἔστιν οριον τῆς Θρᾳ- 

πης, ὃς ἐπέχει μοίρας . «« ««.- «ὐνγα ὅδ΄ μὰ “δ΄ 
Β ) - - Γ 

δ. 9. ἐν τῷ Στρυμονίκῳ κολπῷ, 

᾿Ἡδωνίδος παραλίου 
ἡνευστολ  ιοροΠι- δ ϑς ἐὰν ἐν ΔΩ μα γο 

ἐπ συμη 1)" πο ι ς ΠΕῚΘΝΤΟΣ τόν ΖΡ Σ 
Στρυμόνος ποταμοῦ ἐκβολαΐ ...ν δ΄ μαγί΄β'" 

1) Β5΄0Π0]. δᾶ 8. 9. Οἰσύμη ἣ ““νακταρούπολις 
(ἴπηπιο ὑ“νακτορούπολις) Ο018]. 

ΡΤΟΙ,. ΘΕΟΒΘΒ.]. Ν 
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δ. 10. ᾿ΑἈμφαξίτιδος 

ἐπ ρεϑιθυ σι δέξο ρου δ τυχεῖν Ἔτος ν) τς Αμιζ' 

(Στάντειρα ἢ) Σταγειρα ξξς ἐλτο ν γ΄ μα Ξ 

δ. 11. Χαλκιδικῆς 
5 Πάνορμος λιμὴν καὶ πόλις ...«ον γ9΄ μα 

Πα ϑο  ἦς τ πάπα νας γα μα ς΄ 

᾿Ἄϑως() 4ϑωσα) )ᾶἄκρον καϊπόλις γὰ δ΄ μα δ΄ 
Τὺ μέσον τοῦ ἜΣ ηρμ θρ δυο ας ὐα γὰ ς΄ μὰ 

Νυμραιουκξοον Ὁ" ἀιὰν τὰς πότων αι ὔμμ 20, 

10 καὶ ἐν τῷ Σιγγιτικῷ κόλπῳ, 

Πρ δξον δῆ. τινε ἀπεῖπον ν γιβμ γῷ Ἶ 

Ἐκ ος Σ δεν τς περ βοοιξοῦ ες ν» γομ 4Ζγ 
ΣΟ ποτ ἘΠ γαν τσῦ ἐὲ χο΄ 

ὃ. 12. Παραξίας, 

1ὅ “Ἄμπεῖος ἄχρα ΤΟ ΑΘ, ΘΟῊΝ ΧΟ Ὑγλ ν γα δ κα ΖΦ 

4έῤδις ἄχρα. τ λιταῖς ἀνδι. γα δ΄ μ χ᾽ 

Τορώνη ἀπ ϑ νομτῶτε σοὶ ν ἀδμ χίιβ' 
τοῦ Τορωναΐκοῦ κόλπου ὃ μυχόςν γο μ᾽ γιβ 

ὃ. 12. Παταλήνης (, Παλλήνης). 

205. τῆς Χερσονήσου ὃ αὐχήν ..... γα τ τρ. 
Κανάστραιον ἀχρον... «« «οὖν γα δ᾽ 1 ἐχ,ιβ 
Ἰζασανδοξία - ἀὐαλλῖ: ὑγουνολοτησ γα ιβ' μ 

καὶ ἐν τῷ Θερμαϊκῷ κόλπῳ, 
Χάβριος (] Χαβρίου) ποταμοῦ 

25 ἐχβολαὶ πο τ τ αν ν Ἐν ν γομ (β 
“Ἡγωνὶς ἄκρα (η Γιχωνίς) «.«.. ΣΟΥ ΝΣ 

ὃ. 14. ᾿Ἀμφαξίτιδος. 
ὉΕΟ ΣΟΥ ἢ. δ. ἐλδο δ ἐλτον, εἰ 2. μϑ “γμ γ' 
᾿Εχεδώρου ποταμοῦ ἐκβολαί... .μϑ' δ μαὶ δ΄ 
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Αξίου (}) ̓ Αξειοῦ 1) ποταμοῦ ἐκ- 

βολοτν τς εβονο ΈΜΘΔΕ ΟΝΣ μ9.γο μ' ς᾽ 
ζ 10: Πιδρίας. 

“Δυδίου ποταμοῦ ἐχβολαΐ 3... 19. κ (ς) 
χχύδς. ῬαϑυδοΝ ΜΡ ν ΟΥσ μ9γο 19 δ 5 
᾿Δλιάκμονος ποταμοῦ ἐκβολαί.. . μϑ' “γ΄ 29. γο΄ 
Ὁ ΠΟΥ, χολο 8. πιο: » 19 Ζιβ 
Φαρύβου ἢ ἢ ̓ Βαφύρου ποτ.ἔκβολαί » Ὁ “ἃ 

Πηνειοῦ ποταμοῦ ἐχβολαΐ...... οι 7 
δ. 10. Πελασγιωτῶν 10 

ΜΙαγνησία ἀχοῦυ τ, Ὁ τὴ) τ μος ἐὺ σι γαγο 19 ΖΦ 
ἸΣηπίας ἀπρίχ Στ: αλτ τ θς ..»γυ γ᾽ 19. δ΄ 
ΕΣ ΠΟΥ ΝΟ ΦΟΜΌΤΟΥ, ΟΝ γα γο΄ 19 δ΄ 
ἘΠ ΔΙ Σ ς τις τε τ 8 Ὲ οΩ: τ Σ᾽ ἡ δ 

δ. 17. Φϑιώτιδος ἐν τῷ Πελασγικῷ (Παγα- τὸ 
σικῷ 1) κόλπῳ 

εσγασσι νυν τους ΝΌΜΩΝ ν {γ᾽ ἴη ἐγιβ' 
᾿γημηεοιο ςς ΘΌ Δ τς σαοπαθι ν Φ ἴη 4χγιβ 
ἱἐχοσείσιον ἀκρον,: - - - τς νος ες γα ΖΦ ἴη Ζγ' 
ΣΠ δια ππν ετο τς ς σία ἐρ. γα γ΄ 7η Ζδ' 50 
ΤΕ  ΕΝνος - ὅς: τ τες ΨΈΑΘΟ ΝῊΡ γα ς ἤη «δ 

ΣΣπερχεῖο; . «τ Ὁ ας σὴν  ἈΜΘΝΣ ἘῚῚ γὰ 7, -η Ξιβ 
Θῆβαι Φϑιώτιδος. «-.««.ονος γας 7ὴη Ζιβ' 

Σπερχειοῦ ποταμοῦ ἐχβολαΐ.. . «να χη. 2: 
ὃ. 18. ἄρχεται δὲ ὁ μὲν Στρυμὼν ποταμὸς 25 

1} Ξ680]. δᾶ 8. 14, “Ξξειὸς ποταμὸς ὃ Βυρδάριος. 
ΘΟΙ5]. 

2) ΝΟῖΟΙ. αα 8.15. Ζύδιος ποταμὸς ὃ Στήκων. ΟΟ18]. 
3) ΒΟΒο1.88 8.15. Ζ]΄ ον κολώνεια ἡ ἡ Πλαταμών.ΟΟ0181. 
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496 118. 11. ΟΑΡ, 18. Ὁ »98, οἄ, Βοτῖ).ς 

ἀπὸ τὼν ἐν μεϑορίῳ Θρῴκης καὶ Μακεδονίας ὁ ὁρῶν 

κατὰ ϑέσιν ἐπέχων μοίρας πε ες -μβη γο μβ 
ὁ δὲ ᾿Δξ(ελιὸς ποταμὸς ἀπό τε τοῦ Σκάρδου ὦ ὅρους 

κατὰ ϑέσιν... «αὐτο τον νιν ον ΠΑΡΑ Ὲ μξ μὰ γο 

καὶ ἀπὸ τῶν ὑπὸ τὴν Δαλματίαν, ἀφ᾽ ὧν ῥέων ὃ 
ποτ. καλεῖται πρείγων, ὧν ϑέσις εὐὰς μα 

συμβαλλουσί τε ἀλλήλαις αἵ ἀρχαὶ 
Ὑ ΟΣ Σὐλ ΘΣΥΡΣ . ἐς. Ἰεγέζοζα - ΧΑ τς, ετμϑ' δ᾽ μα 

(Ὁ ὁ δὲ ᾿Δλιάκμων ποταμὸς ἀπὸ τῶν Καναλουΐων 
21 

το ἢ Κανδαουϊωνὀρέων κατὰ ϑέσιν. ἰς γο Ὁ τὰ 
ὃ δὲ Πηνειὸς ποταμὸς ἀπὸ τοῦ Πίνδου Ὁ ὕφους κατ 

15 

20 

25 

90 

τ ΤΣ ον τὺ 19 
καὶ ὁ Σπερχειὸς ποταμὸς ὁμοίως κατὰ ϑέσιν ἐπέ- ᾿ 

χει μοίρας ««« «τον ον ον ονοννν μὴ ἦη γο΄ 
δ. 19. Ὄρέων δὲ τῶν ὀνομαστῶν, τοῦ μὲν Βερ- 

τίσχου τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας... «μϑ ξ΄ μὰ ὃ, 
τοῦ δὲΒερμίου ὄρους .......«-«μηΦ 19.2 
τοῦ δὲ (Βερκετησίου ἢ) ΚΚερκε- 

τησίου «« «ον νννννν εν ον βς 7γο' 19. γο΄ 
τοῦ δὲ Κιταρίου ὄρους ἐστε ν νυ μὴ γο΄ 19 ἐγ 
τοῦ δὲ Ὀλύμπου ὁ ὅρους ἜΡΟΝ ΚΥΠΣ }9. 7 
1) τῆς δὲ Ὄσσης ὕρους «....-» γο 1 γ' 
τοῦ δὲ “Πηλίου ἐ ὄρους ἐσθ ος ς ομ ρα αν. ἀκ Ὁ 
τοῦ δὲ Ὄϑρυος ὃ ὅρους. πε δ το τον Ζη γο΄ 
δ. 20. Πόλεις δέ εἶσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ μεσύ- 

γειοι αἵδε" 
Ταυλαντίων 

3 τ ’ ππ [Δ 

ρνισσα . .«..«...ὐὐορρέομεγ μι 70 

1) ὅ6|01. δά 8. 19. Ὄσσα ὃ νῦν καλούμενος 
Κίσαβος. ΟΟΪ5Ι. : 



ΣΟ ρϑεοιειθον ψ βρύα, ἐν Ρ Ὁ μ8 γο 19 γο 
δ. 22 ᾿Οφρεστίδος 
ἼΤ τἰρν τς ἈΜΕῚ ΥΓΓῊ ἫΝ .μς 79: γο 
ἃ 5. ᾿Αλβανῶν 
Τα οπ Όλ 5 ὙἘττοπα τατον Ἐν ες μα «β΄ 
ὃ. 24, ᾿“λμώπων 
ἵς Στ πῖς φηιέρνς τὰ ἐς Ζδ' μα Ζ 
ΕΠ ππεος τς ον ΠΟ ΛΈΧΟς με Φ' Μὰ 7 
ΠΡ ΠΣ τ τ ὐπὸ τἰς τοτενο τς ἢς μα 

ὃ 25. Ορβηλίας 
Ταρήσκος (Π) Γαρίσκος) .. .... μξ Ζγ΄ μὰ γο΄ 
δ. 26. ᾿Ἐορδετῶν (ἢ Ἐορδαίω») 

ἘΣ ΟΠ ΕΥς Ἐπ πο πτολο το το τος μὲ δ μι 
Δήβομα (ὴ Δίβομα). .. ...ο-- με τ᾿ 
Ζο  οο τα οὐ Αδαδ ἐν δ β αν ΠΞ “ὦ ἢ; 
ὃ. 27. Αἰϊστραίων 
ΕΟ ΤΟΥ ΔῈ ΤῊΣ ἀν πϑ σ5:8 μς". ἧξ γ᾽ 
δ. 28. [Πα!εονίας] 

Δήβορος ἢ 4όβηρος ....-.-.-«. με γο μ ἐδ' 
τειν ΡΘΕ ας Ἐλιλυαςς ἘΝ μὲ δ᾽. μοῦξὶ 

δ. 29 ᾿Ιώρων 
ἘΠΟΤΟΣ ΔΝ ὡς ΕΣ ΜΉΝ μξ Ζδ΄ μα δ΄ 

δ. 80. Σιντικῆς 
ἜΠΟΤΟΤΟΛΟΣΝ ὁ οθεοντν τε νλουνατετε ττῖν μη μα ΖΦ 

στ ΣΡ μῃ γο μα γο΄ 
ἘΠ πλεῖ, ΣΙ ΤΥ τονε ει: μϑ' ς΄ μα γο 

δ. 81. Ὀδομαντικῆς τῆς καὶ Ἡδωνίδος, 
ΕΣ ΒεριΣΗ ς δ τὴν ον ρεσδας μϑ ΖΦ. μὰ Ζδ' 
ἐὐερ ονε τες ἐς ἘΠΕ ἈΡ  Ἐ Τα καῦτα μϑ δ᾽ μα γοό 

1το 

15 

25 

80 
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Τασωθος πιο λο σκιαῖς ΟΣ ΤΡ ΠΥ τ τς ̓ν δ δ Ὁ 
ὙΠ τ λις εν λας τ ΠΈΣ γν μα Ζ 
Φίλιπποι . «««-- δα τ φολθ εν ν»ν δ μα δγιβ' 
ὃ. 32, 4 α(σγσαρητίων 

ἐπ ΠΝ Δ, τ ΤῊ: εὐ ΡΥ ΨΎΤ ΩΣ μεθ, κ΄ ἃ 
ΤΠ νυ θς Σλ κ ΣΡ ΣΑΣ ΕΣ ἐς γμ 7 
δ. 39. “υγκηστίδος 

“Ἡράκλεια .«««- ΚΑΨΕΝ ἘΌΝ Έ ΤΣ μξγο΄ μ' γο 
δ. 84, Πελαγόνων 

ὉΠ ΚΟ ΤΟΣ. δὶ τον τ πν τον τοῖς μη μ 4γβ 
ἘΣ ΣΟ 201 Ὁ 75. ν ττυῖς Αγ ἘΚΊΟΝ Κῦ ἐς μὴ μα τ 
δ. 85. Δισαλτίας ἢ Βησαλτίας 

-ἄρῥωλος ὉΠ ἐολονε Σ στον τὴν σὴς μῆς μϑ ς΄ μαγ 
ΡΟ ΠΩ αν ἐν υ πρν τ τ εν: ἀν ΕΣ, 

παν σφ οὐ δοσοθοτοῦυ “9 2 μὰ Ἔ 
ὉΡΟΥ  ΑΣ αρ εβο ρον ρον λάλον ΟδῊΣ μϑ' ἐδ μα 
ΠΟ σε τον της τ χθχς τνολα λ  Ἔνως μϑ ς΄ μαγ' 
δ. 36. Μυγδονίδος ἢ Μυγδονίας 

“Γντιγόνειω ΝΠ ΞΕ μη γο΄ μα ΕἾ 

(Ὁ Καλίνδοιψς . .ς νος... «μη γο. α ἐγ 

ρου. πὰς τὸς ΑΔ ΤΣ: γο΄ 

ὙΠῸ ἘΣ τ ϑ τον ττς φα τ ΠΥ 79. μα 
ΤΙ να δῖα ὁ ὁ Ὁ δ ο Ὁ πο ϑ ΣΝ 
ἀκα) βίον τς πα απο νας ϑιθβ.  τ 
ἜΠΟΣ εάν πον ΎΎΥ ΚΣ ΝΣ μϑ γ΄ μα 

ἤἄσσορος () ̓Ασσηρος) ἀπ γον χες ϑχών οἷ γο΄ 

1) ΒΈ0]. δᾷ ὃ. 31. ζ“μφίπολις ἡ νῦν Χρυσόπο- 
λις (ν 61 ροία5 Χριοστόπολις). ΟΟΙΞ5Ι. 

2) Β61101]. δᾶ δ. 82. “υχνιδὼν ἡ ““χοίδα (ἰταπιο 
«Τυχνιδὼν ἢ ““χρέδα.) ΟοΙ5Ι. 



ΜΑΘΟΒΌΏΟΝΙΑ. 109 

Πολλὰ τ στον, οτεφινο νῦν μϑς κα 4 
ΣΡ ΣΟ τα δ ΤΕΥ ἀν μϑθγ μ γ' 
ὃ. 87 Χαλκιδικῆς 

ΕἼυγ χίλι τς, ἀ εν  τ εὐνὴν ν᾽ ἡ ὃ 
δ. 88 Παραξίας 

ΧΟ ταν ΘΛΟΝΝ τρὶς τα ΤΕΣ π τενες δ Ως Ὡς 

ΠΟΘΕΝ αὐ πατος ΟΤυ ψΑλδις νν ΠΑ ΕΣ αν ΤΟ 
᾿Αντιγόνη Ψαφαρά... «.«ονος ΡΠ 
ὃ. 99. Ἡμαϑίας 

ἘΠ ΘΟ ΝΩ ἀτε μξι χως τὰ μού μὲ χυνουῶν 
Ζυθισθῦνν ον νον τὴν δ ον τανε δ ΖΘ ΦΖ.. ι8. 
ἈΠ Ἀν ΔΉ ΜΈ τὺ ἐξ 765) πο 
ΠΤ υεἶ ἡΣΜΠ ΕΣ. ος πλπνν ν οΣ μη 29: δ΄ 
Κυριὸς (ἢ «Κυῤῥος). - - - ««οοος μη ς΄ μὶ γο' 
ἸΔΟΙΕ Σσο νοις τάς μη τ 7 
Τορδηνία ἢ Γο(υ)ρδουνία...... μη γο μ δ' 
Αἄἴδεσσα (ἢ Ἔδεσσα)) ...... μη δ μ γ' 
ῬΘΕΘΘ ΘΙ ἘΡΈΝ μενον τι τῆς ΠΥ ΟΠ τοι 
ἘΠ  γοούζετε νος δ τὸς : οὐ. βὴ γο 19 γο΄ 
πε δον το ος ΑΝ 
δ. 40. Πιερίας 

ΠΡ ΠΡ ΔῈ στό δ Κα μϑ.γΚχβ ἦϑ. 
Εν τα ἐξην  ἀκγγελνδν τον, ΩΝ μϑγο 18 ΖΦ 
ὃ. 41. Παρϑυαίων (ἢ Παρϑιαίων) 

ἘΡΟΝ ΠΕΡ θην.  κΑ δ ει αι βάλει, με 7γο ὦ δ’ 
δ. 42. ᾿ Πελασγιωτῶν 

Δολίχη. .-.... ἀνὰ περ Ἀγ ΩΣ ΝΕ μξ Φ 19 γο' 

1) 561101. δᾷ δ. 89, Ζἴδεσσα τανῦν Πηόγγλαινα- 
Μ5. Ραι. 119. 
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ΠΣ θιὸν δ οδεις εἰς προσ τυτοες μὲ δυιοϑιν 
Ππύϑαιον (ἢ Πύϑεον) ....... μξ Ζγ᾽ 1 Φ 
Τυλνο δ τ τς ΡΝ ἘΣ στα μη ιβ΄ 19 Ζιβ' 
Ὁ ΘΟ Ἐο. ΤΣ δον οι να δέν δ στ τοι μη 4 19 γιβ 
λεγο τον τις ἈΝΑ ΡΔΑΝ ἐν μϑ' ιβ΄ 19 γ' ιβ' 
ΣΟ σλ)ῦϊα Ἀν ον τ νοις ἐνῷ 9 Φ. Ὁ 9 5. 
“άρισσα [ἡ Χαρί(ε)σσα] ...... γ θυ Ἐ 
ες ΔῸΣ ΟΣ ΣΥΝ ἤν ὙΠ 
δ. 42. (Σ))τυμφαλίας 

Γυρτώνη ἘπΟΕΝ ες πον τ κεν τὰ τὰ τότ μετ Φ. ΕΘ. 

δ. Δά, ἘἘστιωτὼῶν ἢ Ἑστιαιωτῶν 
ΠΡ ΡΣ ΣΧ ΚΑΊ ΠΕΡ δ τ ΑΝ ΣΡ τα τς μξ, δ΄. οὐθυῦι 

ΟΠ μὲ γο 1ϑ' ς΄ 
«Α()τίψιον ( «Αἰγίνιον) ..«.οος μη 19 γ 
ΠΡ ας ΑΕ ἀρ ο  Π αν Ὁ ΒῈ μηιβ 19 
Κτημέναι (1) Κτιμεναΐ) «...««Ὁμὴ Ζδ΄ 79. ς΄ 
ΧΟ ΘΕ ΤΥ ὅς: «ποδρύξο, τηνε νῦν 4 ὁ ΕΝ μϑ λϑ 
ἘΝ μϑγ 19 
ᾧ. 45. Θεσσαλῶν 
ἜΠΙΟΝ ΣΙ ον Ν᾽, ἀτν νιν κι οὐοόνοις πον ἐκντ ον μξ Ζ7. λὴ 27 

ΕΣ ΣΕΥ ον ας τς ἀν ἀπηνα τ Σ μη δ᾽ 1λη Ὁ 
Ὑ  ΥΕΝ ΒΈΤΝ μὴ γο΄ 1η γο΄ 
᾿χ ΠΣ. ΟΣ ΤΑΣ κα ἐονο ν νεϑρτροματοις μϑ' λη 7 ο΄ 

λον. εκ ΕΔ  ΕἼἸΒῚ σχενι: μϑ' Φ ἄη γο΄ 
δ. 40. Φϑιώτιδος 

Ἰγαρϑάχιον Στ ἀν, εὐ ἢ δ 

ΓΝ ΥΔΤΕ Δ Ὶ ΠΕ γ. Ζ. Ζη δ. 
“Μελιταία [ἢ Μελίταρα] ...... γ γο 19 
ΠΕ ΘΕ ΠΕ ΔΛΩΣ ἘΣ τ δν ον ν πολυ αι γα ΠΣ Ω 
ὙΠ νἰν πΣ ΠΣ Δ οωρ ΣῈ Ὁ ΞΑΤΕΣΣ » ΖΦ  λη,. 2 ιθὶ 
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ὉΠ ΡΟ ΨΨΕοΨσἔἘΕοΨσἔὋὁ[οπροι,ι,» 0 
δ. 47. νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Μακεδονίᾳ, 

ἐν μὲν τῷ Ιωνίῳ πελάγει, 
(Ὃ Σασὼ νῆσος (ἢ Σασων)... «μὃ ς 19. Ζ 
ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ πελάγει Αἥμνος νῆσος, ἐν ἧ πό- 

λεις δύο, 
πτυρενίρ ον νος διλτΝς θ᾽), θυ ῦ) θ᾽, 
καὶ “Πφαιστιὰς μεσύγειος .....»β.Ζ μα 
Σκίαϑος νῆσος καὶ πόλις...» ς 19. δ 

Πεπάρηϑος νῆσος καὶ πόλις να Ζγ΄ ζη γ᾽ 

ἘΉ  Ο Δ  ν , Σ ὩΝ ἃ 

Σκύρος νῆσος καὶ πόλις. . «. «γὸ λυ 

Κεφ. ιδ΄. 

Ἐπ εἰρίοῦ ὃ ἕαι -. 

[Εὐρώπης πίναξ ε΄. 

ᾧ, 1, Τῆς ᾿Ππείρου ἢ μὲν ἀρκτικωτάτη πλευ- 
θὰ διορίζεται τῷ τῆς Ιακεδονίας μέρει κατὰ τὴν εἰρη- 
μένην γραμμήν, 
Ἶ δὲ ἀπ ἀνατολῶν τὴ ἐντεῦϑεν γθαμμῇ παρὰ 

τὴν ̓ἀχαΐαν μέχρι τῆς τοῦ ἽἜΠ ποταμοῦ ἐχβολῆς, 

ἧς ἢ ϑέσις ἐπέχει μοίρας. αὐ. .- “Μὴ 7 (Κ΄ ἀξ ὁ 
ἡ δὲ ἀπὸ δύσεως πλευρὰ τῇ κατὰ τὰ ᾿Αχροχεραύ- 

γιὰ τοῦ Ἰωνίου πελάγους παραλίῳ' ὃ. 2. ἧς ἡ περι- 

γραφὴ ἔχει ουτως" 
Χαονίας 

τ ΜΙΟΠΟδτΣ, τὐτ γα)8 3ὴ πῈ 79. ς΄ 
Γ᾿ 5) 'φ' - 2 ’ 

ἢ δὲ ἀκρώρεια τῶν «Δχροχεραυνίων 
ὀρέων ἐπέχει μοίρας... «««.μδγιβ' 18. δ 

ὧϊ 

10 

18 
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Πάνορμος λιμήν .«... «.νος [8 η γο΄ 
Ὄγχγχησμος λιμήν ...... ἘΈΠΕ μδ γ ἢη ἐ ιβ' 
Κα(σ)σιόπη λιμήν -«.«..«.ὐνς μὲ Φ 1ηγ ιβ 

δ. 8. ἡ δὲ ἀπὸ μεσημβρίας πλευρὰ τῷ ἐντεῦϑεν 
- 3 ω 32 - 

6. μέχρι τοῦ «Ἰχελώου ποταμοῦ Αδριατικῷ πελάγει κατὰ 

10 

20 

80 

περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην" 
ὃ ἢΣ Θεσπρωτῶν 

Ποσείδιον ἄκρον . ««««..ὐνος με ἄδ' λη ς’ 
Βουϑρωτὸν κόλπος ...«.«.«.«««ο μξ ἐγ λη γ΄ 

“ΠΠΙηλώδης λιμήν ἀξ ἐλλοτυ δν οἰ οπο τι μς Ε΄ γ 

Θύαμις (ἢ Θύαλμις) ἄχρα...... ΓΞ δ τ 
δ. ὅ. “Φλμήνης [ἡ .Αλμίνης] 

Θυάμιος (ἢ Θυαλμίου) ποταμοῦ 
ΠΕΣ ΔΈΝ ΨΜῈ ΕΠ: μς διβ' Ζη ιβ΄ 

Τορώνη -. . ..-- ἜΣ ΣΕ ππΣ μς ἔδ' 1η 
ἘΣ ΠΘ Σιν ΟΠ ηλϑη τ τ δ τ τ τ ον μς ζ͵ιβ' Ἰὴ 
᾿Αχέροντος ποταμοῦ ἐκβολαΐ ..«μξ ς ἢη 
ὙΌΣ ΑΝ ἘΡΒΡΑΜΜΣΤΟΣ Ω ΤΟ ΒΣ μξι δ ᾿ξ 
τγιχόπολις ἐν τῷ ̓ Ιμπρακίῳ κολ- 

ΤΠ τ γ σρο πο αν δ τ ρου τῆς μξ Ζιβ' ἀξ 2γιβ' 
ὃ. 6. Ἀκαρνάνων 

᾿Αφράχϑου ποταμοῦ ἐκβολαΐ.... «μξ Ζγ᾽ Ἶη δ' 
᾿Ἀμπρακία ..... πο ΠΠ λη γ 
ΠΠτέθνν κί νς οὐούκο ονεεγοβηο μηχα ἢ πὴ 
ὠζευχοὼς ἀπρῦ « «τυρὶ κοῖς ἜΤ τ, μηϑι δ Ὡς 
᾿Αζυλ(ελία ἢ ̓Αζηλ(ε)ία . .. «.ο- μη Υ “ΧΟ ΜΙ 
᾿ἀχελώου ποταμοῦ ἐχβολαΐ...... μη 7 ιβ' 18 2 ' 

δ. 7. Πόλεις δὲ εἰσι τῆς ᾿Ππείρου μεσόγειοι 

Χαόγνων 

ΤἸντιομεια. τιν ς «τς νος Ἀν ΡΥ ἐΣ μειδ΄. 1. ς 
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ΠΡ ἢ Δ πδορν ξανδυνος ἰρλωοκαν εν γι ϑηδοην ϑδ 
Ἰχάτο πεϑον,. «0 Ὁ «νὸς ἐόν με. γο 19: 
Ὄμφάλιον "ντους τ ξν ς πα με ον Μῆδοι 
λοις. πε κτος τ ολο δες εὐ μεῦσοι 92, ὦ 
δ. 8. Κασσιοπαίων Π 

ὑπὲρ οὖς εἰσὶ 4όλοπες, 

“σα πη... τὸς ἀορυτ γος ες Ζη Ζδ' 
ὃ. 9. ᾿Αμφιλόχων 

ὧν εἰσιν ᾿᾿ϑαμᾶνες ἀνατολικώτεροι, 
᾿ἅργος ᾿Αμφιλοχικόν ..««.ονος μη πη δ᾽, ἰο 
δὃ.1. ὃ ἀκαρνάνων 

ΕἼ ΤΟ ΟΣ τεσ, ἘΣ ΘΝ μη Ζδ ἢξ γο΄ 
δ. 11. νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ ̓Ηπεΐρῳ 

ἢ τε Κέρκυρα ̓  ΠῚ) οὔσα, κατὰ περιγραφὴν τοι- 

αὐτὴν" 15 
ασσιόπη πόλις καὶ ἄκρα... «. «μὲ ιβ ἴη δ 
ὙΜΤυΣι τ ΘΝ τ π  τοὰ: μὲ Φ ἢη 

ΜΕΤ Ως πολ δ κν οἴογν το μενον ἀνέ γο ἀξ 2γιβ 

Ὁ ΕΣ γα ἀπ ον: οὐ αε να μσ χει 
ΡΠ  οολος ἐγοξου.  χυςβ εν κο Ὁ Ὁ 
Φαλακρὸν ἄκρον πΠΠΠιΠΠΡ με Λη" 

δ. 12. Καὶ ῇ πὰ βουὴ γῆσος, ἧς ὁμώνυμος 

πόλις ἐπέχει μοίρας κε ζ στ Ἶ εμξ 76 λζ ς΄ 

τὸ δὲ ἀρκτικώτατον αὑτῆς ἃ ἘΠ μξ θ λξοξ 
τὸ δὲ μεσημβρινόν. ας ἘΤΥΥΟ μξ ἐδ ἤδο  ονν Ἂν 
καὶ ἡ ἢ ̓Ερικοῦσα νῆσος -«.««««μς γο΄ 1η 
καὶ ἢ Ἐκ Εὐοὶ παν ἐδ σε; ἀκ ΝΣ μὰ Φδ' 18 Ζιβ΄ 

ΟΣ ΣΟ ΟΝ ἐπ Ὁ σε ν  ο πα δο  Υα 
δ. 18. καὶ αἱ Ἔχιναδες νῆσοι. «μη ΖΦ ἂξ γ' 

καὶ ἡ Ιϑαάκη γῆσος, 30 
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ἐν ἡ καὶ ὁμώνυμος πόλις. ««.«. μὴ ἀζ ς΄ 
πκαὸ ἡ Δωτῴα νῆσος ...««««.«μὲ ἧς δ΄ 

Ἄχ σν σον, 

καὶ ἡ Ζακυνϑος, 

ἐν ἡ καὶ ὁμώνυμος πόλις... .«.««μξ ΖΦ ἧς 4. 

5 Κεφ. ιε΄. 

ζ4χαΐας τῆς καὶ Ἕλλαδος ϑέσις. 

[Εὐρώπης πίναξ (.] 

δ.1. Τῆς ᾿Δἀχαΐας ἡ μὲν συνημμένη ταῖς εἰρημέναι 9:3. «οὐ. «τυ 115. Ὁ ἐπξν Δ ΠΕΣ ἸΦΟΣ ΞΙ ΣΙ ΞΡ τς 
᾿ Ὡ 2 Ὁ Ὁ Ἂ, ει 

ἑπαρχίαις μέχρι τοῦ Ισϑμοῦ τῆς Πελοποννήσου, ἢ» 
ε ΄ - ε ΙΖ 39 τ ι “ - 

10 “Ελλαδα καλοῦσιν, ὁρίζεται ἀπὸ μὲν δυσεῶς τῇ 
39 , 
Ἡπειρῳ, 
ΞΘΩΝ ἜΡΟΝ ω Υ ι 1 3 ᾿ 

ἀπὸ δὲ ἀρκτῶν τῇ τε Μακεδονίᾳ κατα τας εἰρημένας 
κ - 

πλευρὰς καὶ μέρει τοῦ «Αἰγαίου πελάγους, 
ϑν ι 3 - -.} ΞΡ ͵ Ὡ 3 Υ̓ 

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἐφεξῆς μέρει τοῦ Αἰγαίου 
͵ 

15 πελάγους ἕως Σουγίου ἄχρου, 
3 κ ι " - 2 ω 4 

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε ᾿Αδριατικῷ πελαγει 
- κ 3 « -. 2 - - 

κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ᾿᾿χελώου ποταμοῦ παραλίαν τοῦ 
-- - ΄ Ν ὦ - 5 Ὁ Ἂ, ΤΥ 

Κορινγϑιαχου κόλπου, καὶ αὐτῷ τῷ ἐσϑμῳ, καὶ τῷ ἔν- 

τεῦϑεν Κρητικῷ πελάγει μέχρι Σουνίου ἄχρου" ὃ. 2. 
20 χαί ἔστιν ἢ μὲν τῆς παραλίου περι) “φαφὴ τοιαύτη" 

μετὰ τὸν Αχελῶον ποταμὸν, ὅς ἐστιν ὅριον τῆς 
3 Υ͂ 5 - ω- , 

Ἡπείρου ἐν τῷ αΑδριατικῷ πελαγει, 
δ ΤΣ -:΄ε 4 

«Αἰτωλίας χερσονήσου ἄκρον. ..«.μηὴ ΖΦ ἀξ γ᾽ ιβ 
τ -.Ϊ) ΞΞ Ξι- 

Ευηνου ποταμοῦ ἐχβολαΐ .....μϑ' Τὰ ὦ 
- 3 - 

96 δ. 8. Δοκρῶν Οζξολῶν 

ἹΜολυκρία. ««ὐὐ νον εν ν νιν νυν μϑ' δδ' Ὁ 
Ξω τ 

“ντίῤῥιον ἄκρον ο9 909 9 0990. 9 γ᾽ ἐς Τῇ ιβ6 

Ἰγαύπακτος ἐπτοοςς ΣΙ Ό ΠΥ Φ 



(Ἴμ. 97. ε4. Β6 

Εὐανϑία .. 

Χαλεὼς (ἢ Χαλαιο») ...«--«-. 

δ. Δ, Φωκίδος 
πε Ὁ ΤΈΛΟΣ ΤΟΝ τπεδ ἘῈ ἘΉΕΣ 
ποι σσιν ρου Π- ν ὁ΄ 

᾿Αντίχυῤδα (ἢ ᾿Αντίκυρα) . « -.«. 1, 

δ. ὅ. Βοιωτίας 

ΕΣ ΤΟ ΕΣΤΣ εὐ τ ΤΗΣ δέ ϑι δν τν τ δ το τ τἦτο ΟΝ »ἃ 
Ἡ ΕΟν ΤΙΣ, τρεῖς οτος ΔῈ Ὁ ν Ὁ τ: να ὃ 

δ. 6. Μεγαρίδος 
ρα ΕΑ ΤΣ αταυ, γα γιβ 

τ « 

καὶ κατὰ τὸ 

ΙΝΝίσσαια ἢ καὶ Μέγαρα καλου- 

τ ΑΘΗΔΙΑ. 

φυσι οοοοοδο»ο 6.6 

ν ἰσϑμὸν 

2θῦ 

μϑ Ζδ' ἀξ 2δ' 
μϑ' ἔγιβ' ἘΣ 4γ᾽: 

ΠΡ Ρ ΕΣ ΡΕΡΒ ΑΘ ΔΥΜΕΝΣ ππτα τς ἡδς ν 

δ. (}: “Αττιχὴς 

᾿Ελευσίς (ἢ ̓Πλευσίν) -.:1.ταρνϑιος ἕος γβ γ᾽ 
ἡχεΙθσξεθς.. ἕςς νος ως προ δαθαι γβ “δ΄ 
᾿Ιλισσοῦ ποταμοῦ ἐκβολαΐ....... γβ γ᾽ 
Μουνυχίας λιμήν. ...«ονν νος γγ δ΄ 
τ  δομοθι λήιον. ον ςς ἐξτος τὦχος »γ 
ΣούγιΟ» ΧΉΘΟΥ ιν οἰ ποχαίτο ας ἐς γγ 

σπιλευρᾶς περιγραφή" 
έονθομοςι λεμμήν, οτος δι. οίοτο ὧς 

ΕἸ ρ τ μεδος, ΕΟ ΟΝ νιν. οιόκο ὃ θη τῳ 
’ 

Κυνοσου 
2 Ὡῳ 

““σωπου 

θᾶ ἀπραϊυσνοχ. Ὡρ μιν 
ποταμοῦ ἐχβολαί...... » 

Ἷ 3᾽ 

“Χερσογησος ἄκρα ....-«...Ὁ 

Ο᾽.α΄ σ᾽ 'Φ΄ ο΄ ὁ, δ΄ 6. δ᾽ δ᾽ ὁ. ο. οἱ οὐ σνσντο 

χζ 2 
χξ 2 
χξ 2 

ἀξ «ιβ΄ 

δ 

ὙΠ ὩΣ 

1ζ ς΄ 

ἀξ ιβ΄ 

ἀξ 
ἃς 2γ 

δ,ιβ' ἃς Ζδ΄: 
5 - 3 , [ - ΡῚ - 

δ. 8. καὶ ἐν τῷ Αἰγαίῳ πελαγδϑι τῆς ανατολικῆς 

ἀξ 
ἀξ ιβ΄ 

ἸΠΤᾺ 
ἀξ γιβ 
τ 

λξ γο΄- 

15 

20 

25 



10 

18 

20 

400 Π18. ΠΙ. ΟΑΡ. 15. 

δ. 9, Βοιωτίας: 

ἐλ ΑΕ ϑδὲ ἐπε νο τ ς Σ ΝᾺ ΠΡ ὃ νυν 

᾿Ισμηνοῦ ποταμοῦ ἐχβολαί....... Θὰ ΟΣ 
Σαλγαγεύς ... «- Ἐπ μο, τ ὙΣ λη 
᾿ἀνϑηδών ...... ἌΡΤΙ Ὁ Με ταῖς ἢ Ἐσὲ γ η ς΄ 

- (τε ’; τε ΓΔ 

ΠΡ ΑΝ 7 7 
ΟῚ : " ε - ᾿ --- 

τοῦ Οἰταίου κόλπου ὁ μυχός .. .νβ δ΄ δὲ ς΄" 

δ. 10. Ὀπουντίων 
Κνημῖδες ΕΟ ἐπ τΣ πον αν ΟΕ τ: γβο΄ ἢη " ̓ιβ' 
Κυνὺξ (ἢ υνοο).-------«ος νβ λη γ᾽ 
8.11. “οκρῶν εν βο ς [η Ἐπικνημίδω» 

Βοαγρίου ποταμοῦ ἐκβολαί.... .γὰα ΖΦ 7η 7 ι΄ 
Σκάρφεια "- σασοοξοςος γα δ΄ 1η 7.18} 

δ. 12. Ὄρη δέ εἰσιν ἐν τῷ εἰρημένῳ τμήματι 
δ᾽ ΤΕ “Καλλίδρομος, ὅρος, 

οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας. «««ος .μ λη δ΄ 

καὶ ὃ Κόραξ[ας], ὄρος « «..«...μϑ.7γ'΄: 7η 
καὶ ὁ Παρνασσὸς, ὅρος ......» γ 1η 
καὶ ὃ “Ἑλικὼν, ὁρος. . «««. ΕΠ ἀξ ἐδ 
καὶ δ. Κιϑαιρὼν τὸ ὅρος. ..... γα γο΄ ἂξ Ζ 
οὶ ὃ Ὑμηττὸς τὸ, ὅρος:-.- «τ β ΦΟ ΟἿΣ γον 
δ. 13. Τῶν δὲ ποταμῶν 

ὃ μὲν “Ἡχελῶος ἔχει τὴν ἀρχὴν ἐν τῷ πίνδῳ ὁρει, 
ὃ δὲ Εὔηνος ἐν τῷ “Καλλιδρόμῳ ὕρει ἐπιστρέφων προς 
τὰς ἀνατολὰς ἐπὶ τὸν -Κηφισσὸν ποταμὸν, ὃς, καὶ 
αὐτὸς ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὀρέων ῥέων συμμίσγει τῷ τε 
᾿Ασωπῷ καὶ τῷ ̓ Ισμηνῷ. ποταμοῖς κατὰ τὴν Βοιωτίαν 
ἐπὶ ϑέσεως μοιρῶν. ἐπ εττσν κεν .}β λη" 

δ. 14. Πόλεις πε ῶρο Ὁ τῇ Ἑλλάδι μεσόγειοι αἵδε" 
80 Αἰτωλίας μεσόγειοι, 
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ὩΣ  διος ΠΣ ΟΣ ΤΟΣ ΜΡ ΒΡ ΠΝ μϑ Ζη ιβ΄ 

Ἄραχϑος ΡΤ Ρ μη Ζγ' ἂξ ἐγ ιβ 
-“Πλευρών() ἘΝ ἀρ ον ον ἀΝΑ ἢ τ κρύν, μη Ζιβ' ἀξ γο΄ 
ἘΩλΕν ΘΟ ΚΟ ΤΣ ἀολλέες, Ἐρθήχενς μϑ "ΠΣ ἐγ 

Αὐλυδών ἈΌΝΣν ῳ πτογεοϊξουυκδοσοροὶς μϑ λξίχο  ς 
δ 15. Δωρίδος 
προς Ὁ εὶς σοῦ δῸ δ0 π5 9 το μϑ η 7ιβ 
ἐκ ΕΘ ον. ἘἀΥ ΟΣ λοπχριον νυ ἐοτύτρος μϑ. γο΄ Δη γ 
[οιῶ ἢ] Βίον[ον] - « « «ον ν νον μϑ ΖΦ Ζη δ΄ 
"Ἵλαϊα (ἡ Αϊλαιον) «. ον τ τς ςς γ. ἐβολη δ. Ἐὺπ 
δ. 10. “οκρῶν Ὀζολῶν μεσόγειος 
ἜΡῊ ΠΣ Ἐς ΑΒΜ ΕῸΣΘΡΥ μϑε ᾿ς Ὅς 

δ. 17. “οκρῶν Ἐπικνημιδ(ῦων μτο ον, 
Ὁ ΠΝ Σου ΟΣ ΚΤΤΕ ΕΥ̓ ΝΝ. γα δ΄ 1η 
δ. 18. δ εἰδ ος μεσύγειοι, 16 
ΕΟ ΟΣ ΡΣ ΟΣ ΣΝ κλεῖς εἰν γαεασον ἘΠννν »ουζ 1 δι 

“ΖΠελροῦ (ἢν Σελίρξξ)5. τὐξυῦοσουι ὅς γ ἀξ γο΄ 
 υλιο  π τς ς δες ῆροις ν γ ἀζ Ζ γ 

ἘΕΙ  ἘΡεΜΆβας ὅς τς προ δυλλκάλῳ, γα 2η 

ἘΕ σ Ὁ ἘΠΕΙΟΣΣ «ὐτος οὐδ ἐνεοος ᾿, δ Ἰξυδδ, ὦ 
Ὁ δούλεια ἐπι τος παν ραῆονος 5 ζει λον δ ιθ΄ 
δ. 19. Οπουντίων μεσύγειος 

ἐπέους. Ἐ θν τ πτονν ἐς πόθ να ἔγιβ' ζη ς΄ 
δ. 20. Βοιωτίας μεσζγειοι, 

ἘΠ κως γα ἀξ Φγ 98 

Θεστ ει κ᾽ το νεων ἐπε θοο νος γα 7 ἢξ γο' 
ΤΟΣ ΜΈΡΟΣ Ὁ πε δος ον τ λους γαγ΄ 1ζ γο 
ἩΠΟΘτ εἰ οο ΑΝ, ὁ ἐκ τς ἰὐον τ γαγ ἃξ ἔκ 
Ἰ  Ολε Ἐδηδνς ἐ να κοννοο νικνννος γα Ζιβ' ἀξ γιβ' 
ἘΚΟΥΟΟ ΙΕ ΡΥ ΤῈ ἐμος νλνον ον ς ὀχ πρὶ 2 ον ον, 30 
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ὙΠεβεδ(ελ)έοδοδις ιν τ λϑρΣ δ τος νὰ Ζδ'΄ ἢξ 2 γ᾽ ιβ᾿ 
Κῶώπαι: ᾿ς νος ἐν τς Ἀο γεθητδν: γα δ΄ λζ “δ΄ 
ὐλέδ ϑτος ϑενδηα. οὖ, μα αίσοῖν ςς τῷ γβγχιβ'λξ “δ΄ 
λαταιαί λπι ρο αν οτος δὰ τς γβιβ΄ 1η (β 

ὅδ «Ἰκριφ(ελία (ἢ ̓ Ἰκρήφεια). - «--- γβγ'΄ ἢη ιβ΄ 
ἥν α φας οὖς τ δδνφῳ Ἐριίος νβ.Ζ. ἂξ γ΄ β' 
ὀγη γνβγο ἦξ δγ ιβ 

ἌΣ ΩΝ ἐς λαὸς γ ἀξ Ζὃ΄. 
ὃ. 21. Μεγαρίδος πεν 

10. ΠΠΈΩ Σ πππ ὡς ἐς οὐκ ἀσβαχε γβ λξ γιβ. 
δ. 22. ᾿“ττικῆς μεσόγειοι, 
θη δι ἐὐ ΕΣ, Σ το: γ 1ζ 
ρϑῆναν λοι ἜΤ γβ “δ΄ ἢζ δ' 
ΡΟ μνοῦς ἡρθθς, Αἀδοο νον δ τος γγδ ἄξζι ἢ 

τ Ὁ παρυθών ἔυννς ἘΣ ΤΣ ν»νγ δ λέγ 
ΡΠ λυ ΘΕΙΣ Ὁ φἰς τλρ δ νος ες »7 λζ ς΄: 

δ. 28. Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Αἰ χαΐᾳ, 
ἔν μὲν τῷ Αἰγαίῳ πελάγει, ] 
ἡ Εὐβοια, μεγάλη οὖσα, ἧς ἢ περιγραφὴ ἔχει 

90 Οὕτως᾽" 
Κήναιον (ἢ Κύναιον) ἄκρον ...»βγ' ἢη Ζιβ' 
᾿Δταλάντης γησίον ..««....«Ὁ γνβζ ἅη ἢ 
«ἴδιψος ἢ Αἴδηψος ....... Ὁ. }7γ.7γ ἰηγιβ: 
δ. 24, Χαλκὶς παρὰ τὸν Εὔριπον »7γ7 δὴ 

ρος πρενοίαν οὐβος ἐτό διεςφοακς θὴρ δῆ πὴ 
᾿Αμάρυνϑος ...«...Ὁ (κε Ψδωβ χα ς εὐ ὴὴ 
Σ ΠΡ ΔΕ ΤῊ γὃ δ᾽ ἀξ γ᾽ 
Ψε τ κτλ) Ἐν το νυβηκι μεν θι φις, ἐ:8 γδφ ξ 
ὩΣ ΤΑ γὃ Φ ἃἢξ γο' 

59. Τεραιστὸς λιμῆν. «ων ον. .«»}ὃ χοῖ, οἷς 4 δ΄. 
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δ. 25. Καφηρεὺς ἄχρον ..... γῈ ὅξζ Ζγ 
ἘΣ εν, ΡΠ εν δι. τ μρλινις ΤΟ Ὁ Ὡς νγὃγ' ἂξ ἔγιβ 
Χερσόνησος ἄκρα . ..« «««..««ο γνὸὃὸ ἢης 
Βουδώρου (ἢ Βουδόρου) ποτα- 
οὼ ἐκβολωξ. ς -,ς -, ο, πνλα τοῖον γὸὃ ζη ς΄ ὅ 

Το οἷν δῖ, τ ΕΞ ἢν ὩΣ »γγ Ζγ᾽ 2η ς΄ 

ὙΠΟ τἘπιδΟ δ ἸΕΘΒΝ τον τϑτια ἔπα: γ.γ γο΄ Ἴη δ΄ 
"Ξ:ροὺς (7, Μλραιος) ἧς... οὐ. 2 »7 (γό) ζη γ 
τραλαζσ)σία ᾿ἄχρα:-, ««(ἀπϑεξνωςς. Τα ἢ 
ΘΙ Σ ΒΕΡ ὙΛΕν ΜῊΝ γγ λη Ζιβ΄. τὸ 

; 5 

δ. 26. Παρὰ δὲ τὴν ̓ 4ἀττικὴν καὶ ὑπὸ τὴν Εὐβοιαν 

γῆσον γῆσοι αἵδε" 
“ - ΠῚ τ ᾿ ’ 

Θῆρα γῆσος, ἐν ἢ πθλεις δυο, 
᾿Ελευσὶν ἢ Ἑλευσίς . ......οςς »)γ ἐγ ἃς γ 

ἐρενιλα ρὰς δν α ε  τ ΤυττΣ γὸ ἧς γιβ. ὦ 

δ. 27. Κία νῆσος, ἐν ἢ πόλεις τρεῖς, 
σιν ρήσθαξ λ. πον ον φονεῖς 80 γὸ γιβ' ἂξζ 
πα δον Αἰ ἀρ ς πολ λδ)ς ἐὰν ταῖν γὃγ ἃἂξ 

ΠΕ Ὁ χες. το τ α τας Ὑπ Ὑτ αδν δ ν.: Ζ ι 

δ. 28. Ἴος νῆσος καὶ πόλις. .νὃ γ᾽ ἃς Ζιβ΄ 90 
Ππολύαιγος νῆσος ἔρημος... «. γνὸ γο΄ ἧς δ' 
Θηρασία νῆσος καὶ πόλις .. .νὃ Ζδ΄ ἧς 

4ῆλος νῆσος καὶ πόλις. ...... γε γιβ' ἀξ γ' 
ἘΣ ΠΣ ΘΩΣ εἰ νον τς, οτος τος ἐπι ἐὐψ 8 χ ἡ τΑΣ 
ΠΟ ΕΝ  πντι το δ, δι ΕΥ̓ ΚΕΥ νδ΄ ἔχιβ' ἀξ 25 
ΡΤ ἐπ »Ὲ 1 ΠΣ τ᾿ 

δ. 29. Μύκονος (ἡ Μυκωνος) νῆσος" 

Ἰορθΐα ἄτορ Ὁν Ὁ τς δ ῤπ λυ: γ8ὲ δ΄ ἢζ ς΄ 
ἹΜμυκόνου ἢ πόλις. .«..«οὐν νος ΜΕ δὴς, οἰκο τις 

ῬΤΟΙ,.. ΟΕΟΘΚ. 1 Ὁ 



210. 118. ΠΙ. ΟΑΡ, 15. (ἦΡ. 99. εα. Βετι.) 

δ. 80. (5 Καὶ τῶν Κυχλάδων καλουμένων νησῶν 
4 “ 

αἱ πόλεις, 

᾿“νδύος νῆσος -«.«0ν Ὁ «τον ον το ἀξ ὦ 

᾿ἄνδρου ἦ πόλις... «.«οὐν νον .νὃ Ζγ' ἀξ γιβ 
5 Τῆνος νῆσος καὶ πόλις. ...««-γ»γειβ ἃξ Ἔ 

ΣΤ[κ] ύρος νῆσος καὶ πόλις... .νὃ Ζδ΄ ἂξ δ΄ 

Ἰγάξος νῆσος καὶ πόλις... «.«.γὲ γο΄ ἢξ 

Πάρος νῆσος καὶ πόλις ....«.γε Φ ἃς ἐγ 

τὸ ἄκρον αὐτῆς Σούνιον... ...»ὲ γο΄ ἃς ἔγιβ 
ῖ:ι᾽ Σίφνος νῆσος καὶ πόλις. ....γε δ΄ ἃς «δ. 

δ. 82. καὶ μεσόγειοι 
“5 ΞΟ Ἀν ν᾿}: Ὧν Ὁ Υ 
Φελοκάνδρου ἢ Φολεχάνδρου γξ ἧς ΖΦ 

Σὸν οὐδε, τε, νον ς ιν νοι οϑιθεον ἤρ ΠΕ ΝΣ 

τό Κεφ. ις΄. 
’ὕ Πελοποννήσου ϑέσις. 

Εὐρώπης πίναξ «. ΘΟ) 

δ. δ. Ἧ δὲ Πελοπόννησος ὁρίζεται, ἀπὸ μὲν 
5 - ω - 

ἄρκτων τῷ τὸ Κορινϑιαχῷ κόλπῳ καὶ τῷ ἰσϑμῷ, 
20 χαὶ τῷ ἐφεξῆς Κρητικῷ πελάγει; 

2 κι - 9 - 

ἀπὸ δὲ δυσμῶν καὶ μεσημβρίας τῷ «Αἀδριατικῷ 
πελάγει 

3 - - , 

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Κρητιμῷ πελάγει" 
. ἃ. χαί ἔστιν ἢ παράλιος αὐτῆς, τὴν περιγθαφὴν ϑ ἢ παϑᾶμλιος 155 ΤΉ φ Ἱ 

3» 

ἔχουσα οὕτως" 
χ « « ΕἸ Π τ «' 3» Σ 

μετὰ τὰς ἐν Μεγαρίδι Πηγὰς, αἵτινες εἴρηνται ἐν 
ω »Ἣ»Ἑ»ῃ ͵ Ὡ 39 "Γ᾽, 

τῷ Κορινϑιακῷ κολπῳ τῆς χαϊας 
» , [ τ ῇ Ἶ ’ 

ἐπέχουσαι μοίρας «.«..««««ὐν νὰ γιβ' Ἰξ γ᾽ ιβ΄ 

δὰ 



ΡΕΓΟΡΟΝΝΈΕΝΊΙΝ. 211 

. 8. Κορινϑίας 
“ερὸν Ἥρας 'Κορι ϑ ταξ, ον τς ος γα δ᾽ ἃἂξ δ΄ 

“Δεχαῖον. ἐπίγειον... «««.ο«ος ναγ' ἂξ 
᾿Ασωποῦ ποταμοῦ ἐχβολαί...... γαιβ ἃξ ιβ΄ 

ὃ ἡ: Σικυωγίας 8 

Σύ(ϑ)ου [ἢ Συὸς] ποταμοῦ ἐκ- 
ἔθλαὲ πρ ξρας ς νς ΟΝΒΝΣ ποι χα, ἦξ: 

δ. ὅ. Τῆς ἰδίως καλουμένης ᾿Α͂ χαΐας, ; 
ΚΎΕΙ ΘΌΣΝ πττ ο δή τὴς οητλτ τροντιτς τὴς Το ΔΕ 
Ἄϊγιον .ἰ. «ο΄ ἘΠ μτ  ἘΤοςΤε ἐν ϑι δ ες ὄγιθ ὦ 
ΒΟ ΕΘΝ, ΔΙΝ 5 Δ ΣΤ: τ λ9 ΣΦ, 1 δ ιβ΄ 
“Ῥίο» ἄκρον τὸ καὶ Δρέπανον... .μ8.7χ'΄ ἢζ ς΄ 
“Ποσειδῶνος ἱερόν .-.«.««ο- εἰς ρει "1 ξ 
ΤΟΣ ΟΣ φῶς ΣΈΒΒΒΣΕΟΥΣ ΤΡ ΛΑ μϑ' ἧς 2γ 
ΤΕΣ ΤΣ ΘΝ πὰ βη ὥχολει δ ὦ 

Ε τ νον τον μη χουνε 
Ἄραξος (ἄκρα) .-«.««οοος «οὐ μὴ Ζλνοῆξ δ΄ 

δ. 6. "᾿Πλείας 

᾿Κυλλήνη 1) ἐπίνειον .......- μή ιν Ὁ ΕΣ 
“Πηνειοῦ Ἶ “ποταμοῦ ἐχβολαί... μη γι δ τς 
“Χελωνῖτις ἄχρα εκ κε κκκ εν κνν μὴ ἃς γ΄ 

“Χελωνίτης κόλπος . «.«««οὐννὐ μη γ' ἃς δ΄ 

1) 5680]. δᾶ 8. 6. Κυλλήνη" πρότερον μὲν ἐχα- 
λεῖτο Πηκώνη, ὕοτερον δὲ «“ἰγιαλοί (“2ἐγιαλός Ὁ) 
Μ155. Ρᾶντ. 1401. 1402. Ρ411. Ο01]. 1105. ἦ Κλάρεντζα ο5 
νῦν δα τ, Μ5. ΒΑτυοΥ. 601]. 1,105. ΡΊΤΟΚΗ. ἡ νῦν Κλα- 
θέντζα Μ8. Ρατ. 1401. 

2) 5680]. δᾶ ὃ. 6. “Πηνειοῦ π. ἔχβ. νῦν ᾿Ιλιαχκός 
(ἰπατιο ᾿Ἡλιακοῦ.) Μ58. Ρατι. 1401. 2. 

02 



10 

ἘΣ ΘΙ ἀρτν ἦε ιβ 

90 

25 

ἀβ(λία δ᾿ παν ος φ  φ φ ϑρρθνν 1 τὶ" 

βαρῖνος3) Μ55. Ῥᾶτγ. 1401. 2. εἰ 41}. 001]. Πῖρδ. 

Ὅμηρος (. α. 152.) λέγει. Μι55. ῬατΣ. 1401. 2. 

212 Π1Β. ΠΙ. ΟΑΡ. 16. (ἔΡ.1οο. ε. Βοτι.). 

Ἰρϑὺς σλθαῦτον ἐς Ὁνλοσιλα ὔδν ον: μη ιβ᾽ ἧς 
᾿ἀλφειοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί...... μη γ΄ ἴε ἄγιβ 
ἢ ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ ...«.«-- μϑ. 2γ ἃς δ 

δ. Μεσσηνίας 

πύποσισσ αι. «πλν π σον κι: μὴ ἔιβ' 1ε ἐδ 

Κυπαρίσσιον ἄκρον. «..«..οος μη γ ιβ΄ Ἴε γο΄ 
Σέλα ποταμοῦ ἐκβολαΐ....... μη Φ ἷε ἐιβ 
ὙΠΟ γος, υθδς δ δυύβδο μη Ζιβ' λε 
Κορυφάσιον ἄκρον ...«.««.«Ὁ μη. ἸΒῚ ἢ 
ἘΠ] ΒΥ ΩΣ ἢ Δ δὲ ταν πο ον ν τνον  ος μης 1ε[γ]ιβ΄ 
τα οβ  ς ἢ Ἐν θεν οὐ μὴ δ΄ 1ε δ΄ 
ἘΡ ΠΣΤΝ ΦΕΗΙΜΜΜΒΗΝ ΠΝ ΤΥ Ὁ ο τ 7139 

δ. 8. ἐν δὲ τῷ Μεσσηνιακῷ κόλπῳ, 
᾿Ασίνη. διὸ ρε ἀμ Ξος ἀόόσυ μὴ, ἰχυ 15. 

ΠΕ σΉ»ην: δες τς ον ο: ἸΡΡΟΣὰ .μϑ δ΄, δ ὃ 
Παμισοῦ [ἢ Πανίσου] ποταμοῦ 

ἐκβολαΐ «Ὁ νον νον οον ον εν μϑ' 7 λε δ΄ 
ἥ πρὸς τὸν ἀλφειὸν ποταμὸν συν»- ' 

αἰφητουτον ες λάς ΝδΝ λε Ζγιβ 
ἘΠΕ τς δ ϑτονο, φιςίοις δέος το μδ, ΒΝ 

δ. 9. “ακωνικῆς 

ὑπεῦχτρον, οροῖνι οἰ ςν δὺ ὡς οἷν οὶ ἐμ γα 20 7 

1) 5601. δᾷ 8. 7. Πύλος ὃ καὶ ζἸβαρῖνος (Ιγὰ 

2) Κ080]. δᾶ 8. 1. εθώνη" ταύτην Πήδασσι 
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Ταιναρία 1) ἄκρα ..«.. ὙποΥ λὸ Ζιβ΄ 
καὶ ἐν τῷ “ακωνικῷ κόλπῳ, 

Ταινάριον. «««.- λα Φ ΤῊ Δ οτος γ 1ὃδ « δ΄ 
Καινή 2)... Ἔν ν ιβ΄ 1ὃ 7 
ἀευ ΠΟ ν πο τ πο τ δ 
ΤΠ ΟΩΔ  α ΔΕΙ ΠῈΣ Ἐν ΤΥ Πα ἘΡΕΙ Ὦι ἡ 178 

ΤΗΣ ὩΣ Ήν ΩΝ ἐπ αον τ 7,...7.. “χενιβ, 
Τρίνασσος ἐπίνειον . «..«« «Ὁ ν γιβ' 1λε ς΄ 

Εὐρώτα 3) ποταμοῦ ἐχβολαί...ν ΖΦ Ζὲ ς΄ 
ἢ ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ .....«..Ὁ ἤει Ζῶ, 
Ὁ ΤΠ ΕιτΡῦ. « ἡ που νος ΕΑ τς ἢ ιβ λει ε΄ 
Ῥιάνδινα ἢ Βιάνδυνα........» «δ 1ε ς΄ 
ΚΣ Ἴστὐ,τὴ δ. [πολι] ὁ τς ἠδοτνον τ. »: Φ ΔῈ ιϑ' 

Ὄνου γνάϑος ἄκρα... «««« γα }λε 

ΟΡ πο ανον 9 τς: να 1ε ιβ΄ 
ἡ ταλεν ἀὐοῦσες λον τ ἀοσῈ να γ΄ Ζε: 
δ. 10. ἐν δὲ τῷ “40γολικῷ κόλπῳ ἔτι “Δακωγικῆς, 
ΠΡ, ὙΣΔΕΜΎ ΜῈ τορος ̓ς γα ς΄ ἢε δ' 
Διὸς Σωτῆρος λιμήν ««.««νὐνς γα 18 δ΄ 

1) Κ΄ 0]. δᾶ δ. 9. Ταιναρία ἄκρα] Παΐνη. ΝΜ,58. 
Ῥατγν. 1401. 2. εὐ Ρ811. Ο01]. 1.1ρ5. 

2) Κ010]. δᾶ 8.9. ΧΚαινή" ἐνταῦϑα λιμὴν Ψα- 
μαϑίας. Μ,55. Ῥαυγ. 1401. 2. Ρ4}}. 0011. 1105. 

8) 5001. δὰ 8.9. Ζύϑιον, Παλαιόπολις ἤτον 
ΠΠασαβϑᾶς. 014. 

1) 
᾿Ἴριδος. 

5680]. δὰ 8. 9. δυρώτα ποταμοῦ ἐκβ. νῦν 
1618, 

5) 5601. δ 9. Βοαὶ τὰ Βάτικα (Βατικά!) Ῥαγ, 
1401. 2. 

6) 560]. δᾷ 8.10. ἡινώα λιμὴν ἄκρα μονοεμ-- : 
βασία. Μῖξ5. Ρατυ. 1401. 2. ΡΔ1]1. Ο0]], 1.108. 

1ο 
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«Ππρασία 

ἄστρον 
9 ΄ - 

Ινάχου ποταμοῦ ἐχβολαί 
Γερῳ Ἐ) ι Ὁ Ὁ 

ἢ ἀρχὴ τοῦ ποταμοῦ .. 
Ἰγαυπλία ἐπίνειον 

«ς “ 9 

Ἑρμιογὴ 2) 
’ὔ 2 

Σκχυλαιον ἄχρον 

Ζαρηξ (Ἰέραξ λιμήν). « «οὐ νος 

Κύφαντα λιμήν 

ϑιϑτ ἷο ὁ οἷ τιον δὰ κ᾿ ὦ τὸ 

Π Ὶ1Β. ΠῚ, ΟΑΡ. 16. 

᾿Επίδαυρος 1) 

γβ 2 
δ. 12. ἐν τῷ Σαρωνικῷ 3) ἔτι 

κόλπῳ “Αργείας, 
Τροιζήνη 1) 
Μεϑήνη χερσογήσου 
9 " 
Επίδαυρος 

Γ ΒῚ 

“ΣΣπειραιον ἀἴρον . ... 

᾿᾿ϑηναίων λιμήν -. 
Βουχέφαλος λιμήν 

Κορινϑίας 

Κεγχρεαὶ ἐπίνειον ... 
8. 13. 

1) 6801. 84. δ. 10. ᾿Επίδαυρος, παλανὼ μονοεμ-- 
βασία. Μ85. Ραττ. 1401. 2. 

2) Β6})0]. δά 8. 11. “Ερμιόνη τὰ ϑερμία (Βογ. ϑέρ- 
μνο) ΜΙ55. Ῥαγυ. 1401. 2. Ρ41}. ΟΟ}}. 1105. 

3) ΚΟΠΟΙ. δῇ δ. 12. Σαρωνικῷ ἤτον τῷ πρὸς ἀνα- 
τολὴν Κορινθίου Μ8. Ρατ. 1402. 

1) Β6110]. δᾶ 8. 12. Τροιζηνὴ Φανάρνον Νῖ55. ῬΑΙΥ. 
1401. 2. Ῥ411. 601]. 1.1ρΡ5. (ΤΤρουζὴν ἢ Φανάφιον 3) 

1ε 

λε «δ΄ 
΄ 

λδ7 



ΡΕΠΟΡΟΝΝΈΕ ΝΌΟΝ. 21ὅ 

Σκαινοῦξ, λιμήν, ..5.....- «ὁ οις παττις “ 72 τ 1 
δ. 14. ὍὌρφη 

δὲ ἐστιν ἐν τῇ Πελοποννήσῳ ἢ τε 

ΟΠ ΝΕΣ ΘΑ ΤαΣ  ΧΕΡΟ μθ ὃ ἢς 7ο 
καὶ ὃ Στύμφαλος 2) ὁρος ....»ς ἢἃἂς ΖΦ Ξ 
καὶ ἡ Μίνϑη ὅρος 3)... «««...μ λε ὦ 
καὶ τὸ Ταὔγετον ὁρος 1)... ....«μϑ' γο΄ 16 δ΄ 
καὶ τὸ Κρόνιον ὅρος ὅ) ...... ὙΠ ον ΤΕ 
χα Οἱ Ζιέρηξισο᾽ ορος Ὁ - - τούτοιν γα ἦε (2).Κ. 

δ. 15. Πόλεις δὲ εἰσι μεσόγειοι, τῆς μὲν ἰδίως τὸ 

“ἀχαΐας αἵδε" 
ἐεΞρτλβ (ἣν Πὠρσδ)ο,. οὐ ςονν τς μϑ δ΄ ἧς 2δ΄ 
ΡΛ ΔΥῸ ΕἸ ΥΡΕΜΟ ΤΙ ΩΝ μϑ' γ᾽ ἃς Ζδ' 
Ἔϊουρις ἴδ... 9.2... ΔΑΣΒΜΕΣ ΕΝ ΤΟΥ Ἣν γν Σς Ζ2γ' 

ἐρ ΣῊΝ ἡ δτῆς α τὐορόιοινος, ἐςμοξῖ, ίόχ᾽ ἃς «δ΄͵ 15 

1) 5080]. δᾶ 8. 14. Φολόη ὄρος, τὸ νῦν “ἤστρον 
Ῥαγν. 1401. 
ὑ 5680]. δὰ δ. 14, Στύμφαλος ὁ ὅρος, ἢ Ζηρεία, τὸ 

αὐτὸ χαὲ Κυλήνους (Κυλλήνης ὁ ὄρος: Ῥαδτν. 1401. 2. 

3) Β6Π0]. δᾶ ἃ. 14. Μηίνϑη ὅρος, ζυγὸς τῶν Σχορ- 90 
τῶν (2) Ῥαττγ. 1. 3. Ρ81}. 

1) 5610]. δᾶ ἃ. 14. Τ᾽αὔγετον ὄρος τὸ πενταδάκτυ- 
λον. Ρατι. 1401. 2. Ρ4]]. 

5) Β0Π0]. δὰ 8.14. Κρόνιον ὕρος τὸ τῆς “ακωνίας 
ἦτον Δακωνικῆς. Ῥαγ. 1401. 25 

6) Κ6Π01. δὰ ὃ. 16. “Ελίκη, τὰ τρυπία (3) νῦν ἔρη- 
μος. ΡᾶτΥ. 1. 2. ῬΆ1!. [μ65. κατὰ Τρυπία ν. ἔ. 

Τὴ ὅΞ'6}ι0]. 88 ὃ. 1ὅ. Ῥούρε ἡ Κέρνυτζξα ὍῬαΙ. ῬαΥΥ. 
τς ἃ. 

8) Ξ΄980]. δᾶ 8. 15. Πελλήνη ἡ Κέρκοβα Ῥαγ. 1401. 530 
2. ΡΑ]]. 



210 Π18Β. 1. ΘΑΡ. 16. (᾽ ν.τὸοῖ. 64.Βει1) 

δ. 16. Σικυωνΐας μεσύγειοι, 
{λιουδεῖ δ Μη ν γ΄ ἃς γο΄ 

ΣΡΑΝΟΡ Σ ) δς  Ν Υ ΎΎ γα ἧς ἐγ. 
δ. 17. Κορινϑίας μεσόγειοι 

ἜΤ ΚΟ ΝΣ τὴ ιν ἡ δ τ Ὁ δ ϑοξ ον γα δ ἃς γιβ 
ς δ. 18, ὦ Ἠλείας μεσύγειοι 
ΤΠ  πλιον τπυσουσν δ᾿ οι μϑ ἧς γιβ 

λυμτιία τς σὴ σοί τ: μη ὥ ἢξ 
Κορήνη (ἡ. ̓ ύσου»η)".".... Ὁ ἘΣ, μη γο΄ ἃς 7 

τὸ, Ὑ ΕΣ πΣ ει δε Ἐς ΘΣΣ ΡΌΞΗ Ὑθλυ Ἀσ.Ὁ μϑ Δ Ξ 

«“Μέπριον (ἢ “Τέπρεον) ..... - -. μη 4γ' λε ἐγιβ 
1 (μι υτ νει"... νον ισο ΟΣ 9 Σ᾽ ὭΣ ΣΣ 
δ. 19. “Φρκαδίας 
ΤΟΙ Ος. τὸς θυουτάντισοϑονς οὐ). γίο") ἧς 

ι5 Φιάλεια (ἢ Φιγαλεια). . «««οςς μϑ.7γ΄ ἅε Ζιβ' 
Ππγεῦ: ς οδ τς ἐλ εεσ σεν ννν μθ' γ΄ ἃς γ᾽ 
ἘΠΟ. ς τὴς τς  Ήτοον πα πελεΣ λτον μϑ' γο΄ 16 δ΄ 
ΟΊ ΣΕ ἮΣ τσ, ὐσ ον ἀϑΑΘΟΝς ς ΕῸ, μϑ' 2γ΄ ἃς 
᾿Αντιγόνεια ἣ καὶ Μαντίνεια 3)... μϑ' γο΄ 7ε Ζιβ 

0) ΣΣτύμφαλος ἢ)... .. Ἐλ ΩΣ Φπ ἜΑ ΠΥ 
{}ΕΥ Ο70.. να τι οῦς, εἰορθὶν ων κῆς ς ΜΘ Ῥς 

1) Ξ'61101. δᾷ ἃ. 16. Φλιοῦς, ἔρημον (πόλισμα) 
Ῥαγτν. 1. 2. Ῥ8}1, 

5) 5080]. δά 8.16. Σικυὼν τὰ βασιλικά (βαοί- 
26. λερο) Ῥδυτ. 1. 2. 

Ὁ) 5680}. δᾷ ὃ. 19. ᾿ἄντιγ. ἥ καὶ Μαντίνεια ἢ 
περὶ τὰ Τϊζεπίανω (Τρέπανα Ῥαν. 1402.) Παλαιόπο.. 
ἄς. ΡΔ4}}. εἰ αν 1402 

Ὁ) ὅ5680!. δὰ 8. 19. Σ᾿ τύμφαλος ἡ Ζαρακά. Ῥαιτ. 
80 4401. 2. 
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ΕΠ ς πο ον πότνι »2) ἃςγ' 
ΠΕ) λη τέύλιδ. ςς ς ςς ὁ ἐν νος γ)0. γ εξ. 

δ.. 20. ᾿“ργείας μεσόγειοι 

Ὑπε μεῖς οτος ΘΝ εὐ ἢ γα ιβ΄ ἧς γίβ 
᾿κξων αὐ Ὁ πὸ ΟΝ ΘΈΣΕΙ Ἂν γον ν εο ρ. Ἔ 
δ νόος ον Ύλ ΣΉ γα γ΄ ἃς δ΄ 
᾿ να ν ) ἘΞ δ εὐ τεεϑς Ρδ ας γα Ζδ΄ ἧς ς΄ 

ὑπ τη δε δον ύξο αι, ϑϑδοα ον αν γα γιβ' ἃς ς΄. 
δ. 21. Μεσσηνίας μεσύγειοι 

ΣΊλεσθΣ ὅ 8. ϑὐλον το λυ ΚΕ ΟΛΘΙΝ ὡς μη ἔγ ἢε ἐδ το 
ΣΉ ΡΥ ἀντ κα δεΣ ἄνδνς μη Ζ7 1ε γιβ' 
ἘΠῚ ΤΙ ΡΥ θ. ὁ το λο οπνλϑαδα ΑΣε ποϑοις (9.8 λὲγ 

δ. 232. Δακωνγικῆς μεσόγειοι 

Κουρδομύλη τ» αὐ ΘΒ Ξ γ 1ε γ1 ιβ' 
υἹολεθο μῶν ΣΣλν τυ τυν ὈαΤς γε ΠΕΡ 16 
Ἐυσαιεοῦ τ. ες Ἄν ΡΘῈ ΡΞ γα 18 «δ΄ 
ΤΊ ΝΟΣ δος ΣΥῸΣ ἀν δε δαὶ γα δ 16 γιβ' 
ΘΟε ΟΣ ΠΥ ἢ νυ σοι  υαϑα ϑ γδν Ὅλ8Ὲ 7. 
Βλέ(μ»μινα (ἢ Βλεμίνα) .. - ... »γγο ἢε δ΄ 

᾿ Θοελαμη δ) παν νι ας γα ΤΞ 20 
ΠΡΟ αὐτο ἕνς, νον ἐνολλσωι ὄδρα. τῶν τ 70] 
ἐπ οη (ἡ υνουο) να τῶν οκΣ »ν γο 1ε 
Ῥαιλο [ἡξ τυλος) πος παν οἷν γ 18. 

ὃ. 28. νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ “Πελοποννήσῳ 
αἵδε" 25 

1) Β'6ἘΟΙ. δὰ ἃ. 20. Μυχῆναν τὸ πολύφεγγον (πολυ-: 
φεγγὲς ἢ πολύφϑογγον ἄστυ) Ῥαγ. 1402. ῬΆ],. ΟΟ]]. 

Π11ρ5. 
2) Κ680]. δᾶ ἃ. 22. Θαλάμη ἢ νῦν Καλαμάτα Ῥαγ. 

1102. Ρ4]]. Ο0}}. [21ρ08. 80 
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Σοο ρι δδὸν ΤΡ ὁ κορορ ονρίχοῖς ἈΠΕ αν ΚΣ 
πρώτη νῆσος. «....οςς ἘΔΕΡῈ μξ ὅγ λεξ 
Σφο)γία νησί εἰς δ τολο του κ τιν ἡ ἢ μη 18 
Θηγανοῦσα (ἢ Θιγανοῦσα) γῆσος μη Ζ 1ὃ γο΄ 

5 Κυϑήρα γῆσος ἢ καὶ πόλις. «να ς΄ ἢδὃ γο 
Ἔπλα νῆσος. 1) ..... ἐερὼν χα δ᾽ ἡ ὙΠ α 
Σαλαμὶὲς νῆσος ὅγε τε τευ τννβ ἧς Ζ7ιβ' 
Αἰγίνη νῆσος ἡ καὶ πόλις... .. .γ»ῇ γ ἧς «ὃ. 

Κεφ. ις΄ (ιζ)). 

10 Κρήτης γήσου ὃ σι ς. 

τς [Ἐὐρώπης πίναξ τ] 

ὃ. 1. Ἧ Κρήτη περιορίζεται 

ἀπὸ μὲν δυσμῶν ὑπὸ τοῦ “Αδριατικοῦ πελάγους, 
ἀπὸ δὲ ἄρκτων ὑπὸ τοῦ Κρητικοῦ (πελάγους) 

1ῖ6 ἀπὸ δὲ μεσημβρίας ὑπὸ τοῦ Διβυκοῦ (πελαγους), 
2 Ἅ ι 2 - ΜΠ κι - 

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ὑπὸ τοῦ Καρπαϑίου πελάγους", 

καὶ ἡ μὲν παράλιος αὐτῆς περιγραφὴν ἔχει τοιαύτην. 
δ. δυτικῆς πλευρᾶς περιγραφή" 

Κώρυκος ἄχρα, πὶ ΠΡ Λε: τς γνβ ιβ΄ λὃ γο΄ 
50 Φαλαά(σ)αρνα ἢ καὶ Φάλδαρνα. .»νβγ' δ γο΄ 

“Ῥαμνοῦς λιμήν ....-. ἐς ἐξα υ γ 0} χεμθι ΩΣ 

ΕἸ ΤΠ ΡαΝΙ ΩΡ ΓΈΡΟΣ τ λὃ Ζ 
Ἵναχώριον ΠΧ τε τ να ὙΠ ΠΡΟ, ΤΡ ΤΠ γ 
Κριοῦ μέτωπον ἄκρον. οὐοῖο οἷον εβῴ(δ) “  εῖ: 

28 1) Κ΄: 0}. δᾶ 8. 28. Ἔπλα νῆσος Ζἴγυλα Ῥαττ, 
1401. 2. ῬΑ]. (011. [ω105. 1. 6. «Δ ἰγιλία 

2) 5680]. 84 8.2, Σαλαμὶς ἡ Κούλουρι. Ῥαγ. 1401. 
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δ. 38. (Ὁ νοτίας πλευρᾶς περιγραφή" 
Ὑ ρ οδ ὌΣες παν εν α ὙΠ: νβγο΄ ἢὃ ς΄ 

ΠΣ ἘΡΡΑΣ ΑΡΝ ΡΟ νον τα ΟΝ »β ἔχ. ὃ 
ΠΟ ἀσ ΟΥΝανοΣ ἐὐς νιν εξ πο ρΚαὶς γ 1ὃδ ιβ 
“Ἑὐμαΐαᾳ ἄκραι... .. σον τς γγιβ 1ὃ 5 
Φοινικοῦς λιμήν ««««ο- πα ΝΠ ξ΄ 
ΠΩ Ἑ πολιϑῆλευ το ρδ ον: ἐς τ τ ο γγ Ζιβ΄ λὃ δ΄ 
ἹΜασσαλία ποταμοῦ ἐκβολαί...»γ7γ Ζδ΄ 1δ γ' 

δ απ ον, ον ὅτ πότος νὃ λὸ δ΄ 
Ἠλέκτρα ποταμοῦ ἐχβολαΐ...... 1 τ λον πὸ 
ἩΤΟ ΤΟίλΙν « -- «ἷἰςς ΣΕ πο γὃγ δ 
ΒΊε ἀ ΘΙ δ ξ ρος τ οτος γὸ Ζιβ' 1ὃ 2 
ΠΞβη τα ἡ. ΖΕ. ς ΠΕΣ γὸὃ “ιβ΄ ὃ γο΄ 
Καταῤῥάκτου ποταμοῦ ἐχβολαί. γὃ Ζδ΄ 1ὃ γ᾽ 
«“ηϑαΐου (ἡ «“ιϑαίου) ποταμοῦ 15 

ἐχβολαί ἀπε οορ ος ἀπ τπ  οϑδα γὸὃ Ζγ΄ 1ὃ Ζδ΄ 
Ἵνατος ΤΟΣ λυδῚς πέδας τυ νι ΤΟΝ γε 1ὸ 2γ' 

Ἱερὸν θρος ἐπύθετο μω οΥΤῊν γες 7ε: 

Ἱερὰ Πέτρα (ἢ Πύτνα) ...... γεδ'.. 1ε 
Ἐρυϑραῖον ἄκρον .....««««. γεγ ἢ1ὃ Ζγιβ' 0 

ἘΠ πελο ἡ ρθε ας ἐν τες ἐ ΧΕ ΝΥ ἢΞ 

ἘΓΣΟ πτόλ εοὁοΨἕἔἕΨτΨοΕῃσππψιππ γεγο ἢε δ. 

ὃ. 5. ᾿“νατολικῆς πλευρᾶς περιγραφή" 
Σα(μ)μώνιον ἄκρον .. « «««««ο γε Φγ ἢε 7 (β 
ππΤςς τονς π τ δος γεγ 1εγ ος 
πο σ ον. ΘΛ.“ ὡς 0, ἀπο νος γε ει, ἀπο, 
ἡ  λ)}. ἀτπτἃιοὸ πο τος ἜΝ ΤΡΙΎ γε 18 γιβ 
ἸΧΕρ Ὁ» σΟδ- ἧς, «ς τὐ τς οὐ }7ὸξχιβλε χ᾽ 
Ζειρυϑιον ἘΠ ΟΝ - "ςτὸ εἰς ταν ὡς γὸὃ Ζδ΄ 18 Ζ 

δ. 0. ΔΒορείας πλευρᾶς περιγραφή" 30 
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ἩἩρ πλοιου απ νοῦς ΥΘΣΝΑΛΕ ΛΕ γὃς 1λεγ 
ΠΡΟΟΡΟΣ ΝΥΝ τόνος ΕΠ Ὸ ΤΕ νὃγ 1ἢε δ' 
ΓΑ πολλο  Ἀν π πολιν νεξος γ΄ «ολε δ 
ἀκού ΟΡ ον τ ἀπ ἘΠ γὸ τ 1εὲ δ΄ 

5 δ. 7... 1ον ἄκρον... «τς τους γ7) Ζγ' ἢε ς΄ 
ΠΟ τομα τ 10}... «5 .πν τ. νον οΝ γ.γ γ΄ ἦε ιβ΄ 
συν τε τοςς. ἐπι ἡ κ τ Νὴ. πος γ)γ Φ ἅε ιβ΄ 
βρι καλὴ ποίστος. δον τος δθνς γ)γ δ΄ 1ε 
πθέπανον Σὸν “-“... «τον τ εξ ΣΕ. λοῦε᾽ 

ἴον. δ. νύ τε δι σονιο 9 9.9 γγ 28 

δ. 8. --- Ππύκνου ποταμοῦ ἔκ- 
90 ΕΝ ΔΊ ας κολο τον δ ον) βιξγολλδ 

ΙΚυδωνὶς ἢ Κυδωνία... ..«.-- νβ δδ'΄ 1ε 

Κύαμον (ἢ Κί(σγαμον) ἄχρον..νβΖ0Ὕ»ϑὼΟῶώζε 
18 4δταμνον (ἢ Ζἰκταμον). - «΄- .ς γβ γιβ λὃ ἐγιβ 

Ψάκον ἄχρον., ἜΘ οοβΟ, δι οτος ̓β.7,.. υ}ὲ ] 

Κίσαμος πλὴν ταν ἈΡ δ δος »β ὃ 1δ ΦΖγιβ. 
δ. 9. Ὄρη δὲ ἐστιν ἐπίσημα ἔν τῇ Κρήτῃ, 

τὰ τε καλούμενα “Δευκὰ ὅρη... .»β γο΄ 1δ γο 
πὲ ἢ Ἰ Θρτ Στ ἘΣ ΝΣ γὃ 18 

καὶ ἢ Δίκτη ὅρος... «..«. ..}8 Φ ἢ8 ὃ΄. 
ὃ. 10. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Κρήτῃ μεσόγειοι 

[αἵδε] -" 
πολυ α κε ΡΣ  ΕΡΘῈ) γβγο΄ 1δ Ζδ' β 

5, πεερίσ τι, Ἐπ πνοδινι νοι κτυν ἐν. }7 λὃ Ζγ 
ὙΠ χνα ΕΠ ρκας οεποςς γγιβ Δὃ ἐδ 
“Δάππα. ..... ἜΝ Ἐν ἀπ τ ἃ γὸ λὃ ἐγιβ' 
ἘΣ δ ὑπ ππνν Τ ΤῸ γγ.7γ, 1ὃ γγο 
Τρ ΞΟ Δ νἀ να ΠΑ ΥΎ ΤᾺ ΤῈ τὸ τ ἢΞ 

8ῦ. . Τύρευμ ΟΑΡΟΣ Ο ΕΣΉΜΑΝ ΤΟ τῇ γὸὃ δ λὲ ἔγ 
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ΣΟΥ εν τ τος γὸδ γο΄ 1ε ς΄ 

ΠΣ στ ύ δ Ν ΕΑΝ Ν 08 γνὺ Φδ΄ ἦε [-] 

ΠΥ ΕΟ ΝΜ λορ λον ΤΣ ΣΝ γε δε ς᾿ 

δ. 11, Ἰγῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Κρήτῃ, 

ἥ τε -Ἀλαῦδος »ῆσος, ἐν ἡ πόλις... βΖ ἃ1ὃ 
᾿ χαὶ “Μητώα »ῆσος ἀν τν ΣΝ υγομα δι δ, δ, Ξὰ 
καὶ ἡ Κιμωλὶς νῆσος, ἐν ἡ πόλις. ν»νὃ7γ' ε 27 
καὶ ἢ Δία νῆσος - «««- «ον. 7 ς΄ }ε γο΄ 
καὶ ἡ Μῆλος γῆσος, ἐν ἣ πόλις. .νὃ ἧς 



δ 

1ο 

15 

(ἦ ν. 108. ε4. Βενὶ.) 

() Κλαυδίου Πτολεμαίου 

Γεωγραφιχκῆς Ὑφηγήσεως 

Βιβλίον δ'. 

Τάδε ἔνεοτιν ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ. 

Ἔχϑεσις τῆς ὅλης Διβύης κατὰ τὰς ὑποκειμένας 

ἐπαρχίας ἡ σατραπείας. 
ὃ. 1. [Πίναξ πρῶτος] 

α΄. Μαυριτανία Τιγγιτανή, 

β΄. Μαυριτανία Καισαρηνσία. 
δ. 2. [Πίναξ δεύτερος] 

Ἱνγουμιδία, 

,- “Αφρική; 
δ. ὃ. [Πίναξ τριτος] 

δ΄. Κυρηναϊκή, 
ε΄. Μαρμαρική, 

Ἢ ἰδίως Λιβύη, 
«Αἴγυπτος [ὅλη ἢ κάτω καὶ ἄνω], 
δ. ἅ, [πίναξ τέταρτος] 

ς΄. Ἡ ὑπὸ τὰς εἰρημένας ἐπαρχίας ἐντὸς «Διβυη, 

ἫΙ ὑπὸ τὴν Αἴγυπτον «Αἰϑιοπία, 

Ἢ ὑπὸ ταύτας ἐντὸς Αἰϑιοπία. 
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δ: 5. ΕἸ πεαυχέαθιος ἘΞ νιδε ἀδλοτοΣ 
“ τΕΡν ΕΣ θυ σ ἀὐξοῦαν ἰδ} 

[4 - " 

δ. 6. [Περιορισμὸς, ἀχρωτήρια, νῆσοι; ποταμῶν 

παραϑέσεις, παραλίου ἐπιγραφαὶ, πελαγῶν ὀνόματα, 
ὁρη; ποταμοὶ ἢ λίμναι. Ἐπαρχιὼν ὀνόματα, χῶραι, 
, ) ΄ ἐγ 
ἔϑγη, ἐπιγραφαὶ, ἐπιγράμματα, ἐπίσημοι πόλεις, δεύ- 
τεραι πόλεις, τρίται πόλεις. } 

[4ιβ ύη ς] 
Κεφ. α΄. 

ΜΜαυριτανίας Τιγγιτανῆς ϑέσις. 

[Ζφρυκῆς πίναξ «.]} 

ὃ. 1. Τῆς Μαυριτανίας τῆς Τιγγιταγῆς ἢ μὲν 
ἀπὸ δυσμῶν πλευρὰ περιορίζεται μέρει τῆς ἐχτὸς ϑα- 
λάσσης, ἣν πο τες δυτικὸν. “Ὠχδανὸν, τῷ ἀπὸ τοῦ 
“Ἡρακλείου πορϑμοῦ μέχρις ὕρους τοῦ μείξονος 4:- 
λαντος κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην" 

δ. “Κώιτ]ης ὁ ἄκρον. ἐπα τ - λε Ζγιβ' 
Ζιλεία (Π] .Διξεία) ποταμοὺ ῦ ἐκβολαὶ ς᾽ Ἐ 1δ γο 

(Ὁ «418 ποταμοῦ ἐκβολαί τ Υ 1ε δ΄ 
Σούβουρ ποταμοῦ ἐχβολαΐ .....ς ᾿ λὸ γο΄ 
᾿Εμπορικὸς κόλπος... .««««- -ς σ΄ λὸ γ' 

Σάλα ποταμοῦ ἐχβολαί........-ς ς ἢ ς΄ 
Σάλα πόλις. « «αὐ ν τονε τεννν 7, ἦγ ἔγ 
“Δούου(η 4ὑου) ποταμοῦ ὑ ἐχβολαί. ς ς ἃ) κ 
ἤἌτλας ἐλάττων, ὅρος ἘΝ ΤΑΤΗ Τρ δι -5 2γ ς΄ 

Κούσα ποταμοῦ διβολδῖ: ΠΟΤῚ Ξ ΣΉ ΕΥΥ... ΤΟΥ 
“Ῥουσεβὶξ, μὴν «ὁ. τ ὐὐνιϑος.ς γο,, λβι 

10 
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δ 3: σάμα ποταμοῦ ἐκβολαί ζ 1 
Διοὺρ ποταμοῦ ΟΣ ΩΝ ἀπ πην ΔῈ ἔχ  Ἰλαίχοι 
Ἡλίου ρος ᾿ς τοιεοουῦν μαλο ες δι δέ, πον 
υσολαρῦς μήρος ον τὰς οἱ ὃς ξγ 2 27 

6 Φϑούϑ' (ἢ Θούϑ) ποταμοῦ ἐκ- 
βολα πλδος το ἐσ μεν εὐ εταν ες δνς τ Πενβ δ οὴ ΣῈ λ 4 

“Ἡρακλέους ἄκρον. ..«.οον ΕΣ τ: 
δ. Ταμουδέγοαν τον εν αὶ ῆ 59: δγιβ' 

Οὐσ(σ)άδιον ἄκρον ...««.««ος δῷ χϑ' δ΄ 
ΤΟΣ νι ον τ τπρ πκονοτο, ον ΤΣ ̓ χϑ' 

Οὔνα ποταμοῦ ἐχβολαΐ........ ἢ κη Ζγ᾽ 
᾿Ἄγνα ποταμοῦ ἐχβολαί........«η ΣΦ κῃ δ 
Σάλα ποταμοῦ ἘΝ πον 5. 
᾿ἄτλας μείζων; ὅρος... Ἀλλὰ ἀπρορθε ῆ ἂς Φ. 

16 δ. 5. Ἧ δὲ ἀπὸ ἄρκτων πλευρὰ ὁρίζεται τῷ 
τε πορϑμῷ, ἐν ᾧ ἐστι μετὰ τὸ ἈΠ ς ἄκρον, 

Τίγγις [ἡ καὶ] Καισάρφεια - - ἰξυδνλ Ὑπ|8 ἐγιβ' 
Οὐάλωνος ποταμοῦ δαῤελιμς ἐξ λε γ΄ 

Ἐϊλίσσα σεϑλεοι τον ἀπε πὲ τς τς Ζ λε ἔγιβ'. 

90 Ἡπτάδελφοι ὖρος......- ἐορες σοῖς ΔΕΙΕΚῪ 
δ. 6. Καὶ τῷ ᾿Ιβηρικῷ πελάγει κατὰ περιγρα- 

φὴν τοιαύτην" 
πΠ  υλΉ σ Τήλη τινος πρό, ἧς πδς ξ 2) ἢὲε γο’ 
Φοίβου ἄκρα ἘΝ {ΟΝ ἐν νον ἢ λε ΖΦ 

95 ᾿Ιαγάϑ (ἢ “αγάϑου ἄχρο») ...ἢ7γ΄ 7Ζὲε ιβ' 
Θαλοῦ(δα) ποταμοῦ ἐχβολαί.. μεν ΠΤ: 
ὈὌλέαστρον ἄκρον. «.««οὐν νος ῃ ἄγ 1εις ἢ 
ἐ χου ον ιθιονραυ οοϑὸ πιο νας τρρενδες ϑ ὃ ἔγιβ'. 

80 “ὐγγα) ΡΥ ΡῊ  ΠΥγἘΡ ΠΡ ὙΉ Ἐν 9 Ζ λὺ Φ 



ΜΑΠΒΙΤ. ΤΙΝΟ, 
5᾽ - 

ΣΉ ΕΙΣ ὙΣΧΘΟΣ “τ τΠοΠΠρ τ ἢ 
ΣΕΜΕΙ ΑΙ 

3᾽ -- 

ἹΜεταγωνίτης, ἄκρον «..«.««.«.. ὦ 

- ΜἝμολαχὰϑ (ἢ Μολοχὰϑ) ποταμοῦ 
ἐὐβολιχέ γον ς τητος τ ναοεο να ὃ 

ἹΜαλούα ποταμοῦ ἐχβολαΐ . .. «τὰ ς΄ 

δ. 8. ἯΙ δὲ ἀνατολικὴ πλευρὰ διορίζεται Δαυρι- 
τανίᾳ τῇ Καισαρηνσίᾳ κατὰ μεσημβρινὸν τὸν ἀπὸ 
τῶν τοῦ Μαλούα ποταμοῦ ἐκβολῶν μέχρι τοῦ πέρατος, 
οὗ ἢ ϑέσις ἐπέχει μοίραξ: ᾿ τος ς οἧς «ἴ ΧΟ, 

δ. 9. ἡ δὲ μεσημβρινὴ τοῖς παρακειμένοις τοῖς 
ἐντὸς Αἰβύης ξϑγεσι κατὰ τὴν ἐπιξζευγνύουσαν τὰ 
εἰρημένα πέρατα γραμμήν. 

225 

}ε 

λὃ ἐδ 
λὃ γιβ 

λὸ δ 
λὃ Ζγ. 

κς 

δ. 10. Κατέχουσι δὲ τὰς ἐπαρχίας τὰ μὲν πρὸς 

τῷ πορϑμῷ Μεταγωνῖται, 
τὰ δὲ πρὸς τῷ Ιβηρικῷ πελάγει Σοχόσσιοι [ἢ Κο- 

[4 

κοσσιοι], Ἂ 
 ο,.9 3 τ 9 -Ὁ 

χαι ὑπ αὐὕτους Οὐυερουεῖς, 
ΤΙ ] ι ᾿ - ͵ ’ 

καὶ ὑπὸ μὲν τὴν Μεταγωνιτιν χῶραν ἥασιξες, 
τ 3 ΌΣ ἐν 

εἶτα Ουέρβικαι, ἡ Ουέρβεικες, 
ΞΕ ΟΣΆΕΣΙΞΙ ᾿ 
τῳ οὐς Σαλίνσαι, 

- ᾽ν [4 

καὶ Καῦνοι [ἡ Καυσινοι], 
εἶτα Βακουᾶται, 
ς 5») « »"᾽ 

νῷ οὐς Μακανῖται 
ΕΥ̓ 4.) ον 4 2 »- 

ὕπο δὲ τούτους Οὐυερουεῖς, 
Οὐολοι Βιλιανοὶ (ἢ Οὐολουβιλιανοΐ) 
ον ἥν 3 ᾿ 

εἶτα ]αγγαυκανοὶ (ἢ .4γκαυκανοΐ), 
τ τ τ - 
ὑφ οὖς Ἰγεχτίβηρες, 
ν « σε τ ’ 

εἶτα τὸ Πυῤόον πεδίον, οὗ ϑέσις. «ὃ. Ζ 

ὑφ οὺς Ζεγρήνσιοι; 

ΡΤΟΙ,. ΘΕΟΘΒ. 1. Ρ 

5 

10 

25 
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εἶτα Βανιοῦβαι, 
2 - Ὁ 

(5) καὶ ΟΘυακουᾶται (Βακουάται). 
᾿ 3 ᾽ [ Ϊ 

δ. 11. Τὴν δὲ ἀνατολιχὴν πλευρὰν κατέχουσι 
πᾶσαν ΜΠαυρήνσιοι 

Ἂν ΄ ς - 

6 καὶ μέρος Ερπεδιτανῶν. Ἶ 
δ. 12. Ὄρη δέ ἐστιν ὀνομαστὰ ἐν τὴ χώρᾳ, τὸ ψυσο ΘῊ ΟΣ ἘΔ ΟΝΣ “σῦς ΤΟΝ 

τε καλουμεγον Διουρ, οὗ τὸ μέσον 

ἐπέχει μοίρας . .... Ἀλλεοδιο πθτ λον τς γῆν νὐ. λὸ ' 
.ς , ΕἾ : ΄ αὐρενα Εν; [ 

καὶ ἢ Φόκρα, ὁρος ἐκτεινόμενον ἀπὸ τοῦ ἐλάττο- 
3: ᾿ 2 ᾿ ΄ῳ 

1ο γος ἀτλαντος ἐπὶ τὸ Οὐσσάδιον (ὴ [Ε]Πυσ[σ]άδι[9]0»)} 
3᾽ .“,.Σ» γλ ᾿ 1 Ε Ἃ Ὁ 4 7 ὃ ΒλῚ Ζ 7 

ἄκρον, ὁ ἔστι παράλιον, ἴγ)καὶ του Ζουρθα (ὴ Ζ'΄ουρ- 
« 7 Ὧν , γεῖτ. ἘΞ ον ] 

δου) τὰ δυτικπώτερα, ὧν ϑέσις ι κϑ' Φ καὶ ι6 κϑ' Ζ. 
- “ - - 4 

δ. 13. Πόλεις δέ εἰσι τῆς Τιγγιταγὴς μεσογειοι 
αἵδε [ἐπίσημοι]" 

τὺ Ζιλί (ἢ Ζιλεναιν νοις δ ἘΣ ὅν ας ΠΕ ΤΌΣ }ε Φ 
ἐπ ΟΕ ον ἐν νυ ΦΑΔΕΝΕΕ ΒΟ ΒΒ. 
Ἰρπ πῆ ον. ἐξα σας ὑοιες ΘΜΑΣ λε ὦ 

ἿΣ Θα Οὐ οὐ τον νει λεν νη ν ἘΡ ΤΣ τὸ ἢ ς Ζγ 1δὃ γο' 
Βάνασσα.......- ΡΩΝ ἘΥ ΤῸ ΟΣ ὐδέστεν τὴ ον 

ον μυυσέδα ἀρεῖ τ τς εἶν ΣΝ ΝΕ λδ δ΄ 
Σλδαλ πόνος ἰδὲς ὐ ἸΘΟΝ ἜΣ ΠΝ 
ἌΨΈν ππ 1 ων... Ὁ 

ἢ 
Ψ 

ἐπ τοροβα ρος ΟΞ Ξ 1ὃ γ 

᾿Πτισκίανα (ἢ Πισκίανα) . ..... λὃ γ 
σι λυύβθιξ ῖ ον ΤΥ Νς να ἘΜ ΕΝ 

Θυδλουβιλίξ: τος ον μες θ᾽ 
“ρπὲς [ἢ᾿ Ἐρτ ἐδ] ἐν ς λρμοςν ἘΡ ΝΦ ΕΟΝ 

1) Κ0Β0]. δά ὃ. 12. ἴον δοβατνίαπι εὐ δ είασο- 
Εἰΐεμι ΡΓΟΙΟμπίου ἰδ --- [πΐρρ. 
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τοζολοσιδο.. ΡΌΡΊΕΝ συ τ ῃ ς 
ἥριστοῖς Ὁ ἀπππρν ον τ δ Σ ἊΡ 

ΔΥΔΉ Α Δ ΔΡ ΥῸ ἘΠῚ :Ξ 
πέντ [ἢ ΚερΟΡ ΕΣ τ ΝᾺ 9. Ζ 

15: ,άζαφα τι τε: ἘΠΣ ΔῸΣ τα 

Θίαϑ [ηἰΘια 7). ἘΞ ων η Ζ 
Προ δ. 9. ΣΝ οεικοκ οτος δι τ ον, τς Ὁ 
Βοκ(ε)ανὸν ἥμερον .....«««. 7 
Οὐ δι ἀυ  ἸΘΜΒΕΤΌΝΕ ΔΕ στο Ἵ Ψ 

227 

λγ Ζ 

1γ ς΄ 
ἦγ ιβ 
β ἐγ: 
ἀβγο ος 
ὰβ ε 
λα δ΄ 
59. 2 
κη δ΄. 

δ. 106. ἸΝΝῆσοι δὲ παράκεινται ἀπὸ δυσμῶν τῆς τὸ 

ἐπαρχίας, ἐν τῇ ἐκτὸς ϑαλάσσῃ, 

“Ιαί(ν)α .᾿.᾿οοφοφδοοοοοο 9996 .ο6 

ἘΝ ἘΠ ΎΤ ΠΝ .- ψιι Ὁ. 

Κεφ. β΄. 

10 
χϑ. 

Μαυριτανγίας Καισαρηναίας ϑέσις. τ 

[“Ζφρυεῆς πίναξ α΄. 

ὃ. 1. Ἢ "Μαυριτανία ἢ Καισαρηνσία περιορίζε- 
ται, ἀπὸ μὲν δύσεως τῇ εἰρημένῃ πλευρᾷ τῆς Τιγγι- 
τανῆς Μαυριτανίας, ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ Σαρδώῳ πε- 
λάγει κατὰ τὴν ἀπὸ Μαλούα ποταμοῦ ἐκβολῶν 20 
'μέχρις ᾿Ἀμψάγα ποταμοῦ ἐχβολῶν παραλιον, ἧς ἢ πε- 
ριγραφὴ ἔχει οὕτως" 

τς δ. 2. μετὰ τὰς τοῦ αλούα πο- 
“ταμοῦ ἐκβολὰς Μέγα ἀκρωτήριον... «ἴα Ζ λε 

Τυψάρα (ἢ Γυψαυία λιμήν)... «ἴα Ζγ΄ 1ὃ ξδ΄ ς; 
Σίγα; πολιδυπολωνέα . «-ςς «ς-ς ιβ 
Σίγα ποταμοῦ ἐκβολαΐ.. .. ... «(β δ' 

λὸ γο΄ 

λὸὃ γο΄ 
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᾿Ασσάρα (ἢ ““σ[σ]αρὰϑ' ποταμοῦ 
ἐχβολαϊ) Ἐ ἐν γος ἐγ ΕΥΝΝ εν δ 19. ὺ ΤΣ 

ἽΤοῦτος μα νοθ ος - ΔΝ ΠΕ ιθ. “ὃ λὸφψ: 
δ. 8. Χυλημὰϑ' (ἢ Χυλιμάϑ) 

ποταμοῦ ἐχβολαί εὐ πεν ἐρονόνους γος [ λὃ 
Βουΐζα (ἡ Ιούϊζα) κολωνία.... .1γ.)7γ͵,' 1δὃ β 
ΘεωΣλιιν ἀπ ῖαος Ε Δ ρος ΤΩΣ ξ 
“Αρσεναρία κολωνία . «.«.««...Κ Ζγ γ γ΄. 

δ. ἅ, (Ὁ Καρτένγου ποταμοῦ 
ἐχβολιϊ οώρμις εἰς τὐοσ ας γον οὐςς ἐδ δν ἡ μ Δ; ΣΟΙ 

Καρτέννα() (ἢ Κάρτιν()α).. .ιδξ Ζγγο ὦ 
ΩΝ τ ῆεις Εὐδκοος ΡΩΝ Ἢ ιδ.Ζ)γ 1γγο 1 
ἀπ σολμὴ εἰ. νος ἐώτν δὸς δὰ Αι. ΑΜ ΝΣ 
ΠΕ ον αμετες ἐπε τς Ἐπ ποεῖν πε τος ΤΌΣ Χ ὦ 
᾿Απόλλωνος ἄκρον... οἰς «« «νος ἐε ἀγ.γ0 
ΙΚάστρα Γερμανῶν... ««ὐν νον ιε ὅγ ἀχγξιβ 

δ ὅν 5. τα τ 5 6 Ὁ τς τοῖς, πῆγα β 
Χινάφαλ (ἢ Χιναλὰφ) ποταμοῦ Ι 

ἐκβολαί κι δς τ ππτς ΤΥ τ τ τι ἐς γο 1.7. ἢ 
ΩΝ (αι ἀρβεῦιουο νος οἷον εν μον ἐξ γγ 

“ΠΕ σιδχνν δὲ ἐοας τυρυσιοηεις δῖ πο ἐπ πδλαι ΔΑΥΣ 
ὍΝ ἐξ γο 7 

δ. ϑδιοϊχύῤεοννας κοτὴ ἀπῆς. ὃ [ἢ γ 

Σαύου ποταμοῦ ἐχκβολαί ..... ἐηλθ ΝΣ 
ΡΟαΣ πάν ον» 0 γον εν δ ἐν εις γερὰ τῆ Ζι ; 1β. “ὃ 
ὩΡουσέκίθιχο, -- γοικε γέλοια οὐχ δος οἷ. τη δ 1β4γ΄-. 

δ. 7. ΜΜμοδούγγα (ἢ Μοδοῦγγιο)ειϑ ς 1β ἐγιβ᾿ 
“Σέρβητος ποταμοῦ ἐχβολαΐ... .ιϑ Φ 1β 4γ 
ΠΟ ΚΘ ΡΠ ΤΣ τῇ δὲδ'᾽ ἃ: 

δ, 8. ᾿ἀδδύμη (Π) ̓ Αδδήμα) .. ἀβ 7 
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“Ῥουσουχκόραι (ἢ ἹΡουσοχκόρου).» δ 1βἈ Ζδ΄ 
Ἰόμνιον (ἢ ἸΙόμνυον) .. ««.«.««.«.5 ὦ 1β Ζ δ΄ 
“Ῥουσουβησὴρ (ἢ ἘΣ αν κ δ΄ 1β γο΄ 

ὃ Ὁ. ΡΟυσιητΣ, πὴτπτπ Σ β γο΄ 

ὩΣ ΣΟ ΤΙΝ Ἔν ΠΡ 
Σαλδαι κολωνία. ««....ὐν νον «1β λβ Φ 
Ἰγασαύα (ἢ ΙΝασαυδϑ) ποταμοῦ 

ἘΣ ΟΣ το τς τεσ τ πλητς ΠΣ Θὰ 16. ὦ 
Χο [η ἸχΧώβοτ) ὅν ςςτιτο νος χβγο 1βγ. 
δ. 10. Σίσαρος ποταμοῦ ἐκβολαΐχγ λβ δ΄ 

᾿Ιαρσάϑ' ἘΠ ΠῚ ΕΟ Ἐπ της Ἀγ Ἴξ: λβ ιβ΄ 
᾿Ἴ ΥΣ Ἐ  ΟΥ νν τ τες χγ γο΄ 1β δ΄ 

ὃ. 11. Καὶ ἐν ΙΝουμιδικῷ κόλπῳ, 
ὐδου ποταμοῦ ἐχβολαί ἘΣ ἀγ Ζγ }β 
᾿Ιγίλγιλι (7 Ιγιλγίλει ἡ 1γιλγιλεῖ ἢ ν 

᾿γιλγίδη).. το ΣΝ τ δι ας δ κὃ λα δ 
Τούλου ποταμοῦ ἐχβολαὶ. ... .κὃ γο΄ λὰ 27 
᾿Ισισάραϑ' (] Ασ(σ)γαράϑ).....χὲ ς λα Ζδ' 
᾿μψαγα ποταμοῦ ἐκβολαί....... Ἀπ ὃ ἢ Κ᾽ 
αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ Ἀὐρηρυρς το τα ἤς ΖΦ) ἕς᾿ 
ὃ. 12. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ “Ἱφρικῇ κατὰ τὸν 

᾿ἀμψάγαν. ποταμὸν μέχρι τοῦ ὉΠ ΩΝ οὗ ἢ ϑέσις 
ἐπέχει μοίρας... .«....- ΣΡ τος "ζ γ "Ἐς 

ὃ. 18. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τοῖς ὑποκειμένοις 
“Διβυκοῖς ἔϑνεσι κατὰ τὴν ἐπιζευγνύουσαν ὑπὲρ τὴν 

Γαιτουλίαν τὰ νότια πέρατα γραμμήν. 
δ. 14. Ὄρη δὲ ἐστιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κατωνγνομα- 

σμένα » τό τε Δοῦρδον ὅρος, οὐ τὸ μὲν ἀνατολικὸν 
ἐπέχει μοίρας . ....-. σὸς σοῖς σα {δ χϑ' 2 

τὸ δὲ ΠΟΣῸΝ [ὡς εἴρηται,] - «-«« χϑ' ΖΦ, 

[τ 
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καὶ τὸ Ζάλακον ὅρος ᾿ ἀν κν ἀν τ ταν τ λα γ᾽ 

καὶ τὰ Τάραφα ὁρη -. -««--οοἷς πὴ γο 

δ. 15. καὶ τὸ ἡΙαδεϑούβαδον (ἡ ̓ Μαλεϑούβα- 
λον») ὅρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει 

ΣΟ ΕΝ. πος πρᾶν Ὁ ΔΩ κς γο΄ 
χα ίδο, τ Ἀλεβν ον εροῦς ἀϑολον ΑΘ ΠΣ τε ΤῈΣ 

καὶ τὸ Κιν())αβα ὅρος ΣΥΝ ἐσθ, ἘΣ ΤΗΣ 

καὶ τὸ Βύριν(ον») ἢ Βύρυν ἢ Πίρυν 
πὸ ρον 1α ἑ 

10 δ. 160. καὶ τὸ Φρούραισον ὄρος, οὗ τὰ . πέρατα β 

ἐπέχει μοίρας. « «νον νιν ον στενῷ χη γο΄ 

ΣΟ πο δνν τς ΛΜΝ ἀρ τῦς τεὴν ΣΌΝ ΥΤΙ͂Σ χς ΖΦ 

καὶ ὃ Τάρας ὄρος -«««ονὐνν ΟἿ πη β 
χαὶ τὸ Οὐόλουα ὃ ὅρος. δὴν χά νο λει τ 'ς 

15 καὶ τοῦ Βουζάρα τὰ δυτιχκὰ, ὧν 

ΕΟ ἀρ λένε; ἐπ μον δ οὐ ρ χε Ζ. 

δ. 17. Κατέχουσι δὲ τῆς ἐπαρχίας [τὰ μέρη], τὰ 
μὲν πρὸς δυσμὰς Ἔρ πεδιτανοὶ ὑπὸ τὰ καλούμενα 
“Χαλκωρυχεῖα, ( ὴ ὑφ, οὕς Ταλαδούσιοι, 

20 εἴτα Σωρεοὶ (Σῶραι ἢ Σωραιοὶ 

ὧν  μεσημβρινώτεροι Μασαίσυλοι, 
ὑφ οὗς Δρυΐται, 
Ξ ᾿ ᾿ - γι ; 3 

εἶτα μετὰ τὸ Δοῦρδον (ἢ Δούρδονον οὁρος,) 
3 ΄ 

Ἡλουλιοῖι 

ος5. καὶ Τολῶται, 
ἣν ’, , - , 3 ᾿ 

καὶ ΙΝακμουσίοι μέχρι τῶν Γαραφῶν ορξων. 

ὃ. 18. Τῶν δὲ Ταλαδουσίων εἰσὶν ἀνατολικώτε- 
θοι μέχρι τῶν ἐκβυλῶν τοῦ Χιναλὰφ ποταμοῦ Μα- 
χούσιοι. 
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δ. 19. ὑφ οὕς τὸ Ζάλακον ρος καὶ μετὰ τοῦτο 
Μάζικες. 

εἶτα Βαντ ουράροι, 

καὶ ὑπὸ τὰ Γάραφα θρη ᾿Αἀκουήγσιοι (ἢ 'ΝΝακου- 
Ήσιοι), 

καὶ Μιυκῆνοι (ἢ Μυκίνοι), 
καὶ Μακ(πκ)οῦραι (ἢ ΜΜακκούρωνες). 

δ. 20. χαὶ ὑπὲρ μὲν τὸ Κιννάβα ὄρος Ἔναάβασοι 
(5) Ιγάβασοι), 

ἀνατολικώτεροι δὲ τοῦ Ζαλάκου ὄρους ἐπὶ ϑαλάσ- 

σῃ Μακχούρηβοι. 
ὑφ οὺς Τουλήνσίιοι. 
εἶτα Βανίουροι, 

ὑφ οὕς Μαχοῦρες (ἢ Μαχούρωγες), 
εἶτα Σαλάμψιοει (ἢ Σαλάσ(σλιοι, ἢ Σαλαμύσιοι 

Θαλάσσιοι), 

καὶ Μαλχούβιοι. 
δ. 21. πάλιν δὲ ἀνατολικώτεροι μὲν τῶν Του- 

ληνσίων Μουκοῦνοι, 
καὶ Χιτοῦαι (ἢ Χιτούωνες); μέχρι τοῦ ᾿μψαγα 

ποταμοῦ, " 
ὑπὸ δὲ τούτους Κοιδαμούσιοι (ἢ Κηδαμούσιοι ἢ 

Κεδαμούσιοι 4) Κιδαμούσιοι), 
εἶτα Δοῦκαι (Π] Τουδοῦκαι ἢ Τοδούκωνες), παρὰ 

τὰς πηγὰς τοῦ ᾿Αμψάγα ποταμοῦ. 
ὃ, 22, Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι 

αἵδε" 
Οὐραβ θα “τ ων κονκνα ἄὰ τῆν  νδι ̓  ΖΔ 
πεν, ρλυ νυ αν στὰ ς ξεῖξος εβς ΚΑ 
υβήσύν ἀξ δε εν κεν ον ες 
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πον Ό ΘΗΝ ΚΘ ΈΘΑΡΟΝ ὉὉ ιβ 
Οὐΐλλα κώμη. ..... ἈΉ π τ υας ιβ 7γο 
ἌΡΠΩΝ Ἔνο ΉΜΩΣΣ γα ἀνα ον ΣΟ 
ἀπ σον ΝΑ ΤΕΥ νος τω τε ὙΕΘΌΝΙ ἘΠ ἔγ 

δ. 23. Τιμίκη (ἢ Τίμικι) .. εἰ Ζ2γ 

᾿Αστακιλ(ιε)ίς «....- ΦΥΓΉ 
τς. ΧΦ σου οοοοῦῦ ὦ 

ὑπο ἢ ΠΡ τῶ Δ ΔΟΟΝ ὙΠ 7ὺ 
δ Ν Ουϊτωρία τος - τινος ιὃ Ζ 

Γιγλούη (ὴ Γιγλοῦι). ««««««..τν Ζ 
ον ρα: τὰ ἘΝ ιὃ Ζ 
Οὐ αε οι. τώδοος ἐπα ΟΥΕν ἴδ ὃ 
ἹΜανλίανα (ἢ ἱΜαρλίανα). . . ...18 Ζ7 
ἀπιραθ- ΡΟΣ δ ΤΟ ἐξ γο΄ 

ὃ. 25. ᾿οππιδόγεον (ἢ Ὄπί(π)ι- 
δὸν γνεὲ0}) κολωγία ««.«-«τνν νὸς 25 
ΡΣ ΡΥ ΑΣΑ ΡΣ ΝΣ δήλη ις Ζ7 
Ταῤόον. ὑταΣν τῶν Λόλον ἐπ τον ις ὃ 
Δ ΣΤ ΡΤ ον ΝΣ ἢν σε 

Ζουχάββαρι () ΒΒουχάμβαροι). .ἰς Ζ7 
τ μας δον μεν δι κο ἐς Ὁ Ἢ, ΤΥ στ νδνι ἡἷξ 

σον ΞΟ ΘΝ ἈΟΉΟΥΝ ἐζ ἔγ 
δι Ὁ, οὐ μιδανν ΘΒ ΌΣΝ τη ς 

Οὐάσανα ἢ Οὐσανά . .«.«..«.- τἢ γ΄ 

Κασμάρη (ἢ Κασμάρει ἢ Κασ- 
ποτε λα ὁ ἀν νυ Δ. τή ς΄ 

Βινσίττα (ἢ Βρινσίττα).. ἀκηεν, δὶ (ἢ Ζ 
Τιγαῦα (1) Πιγαῦα ἢ Πηγαῦα ἢ 

Ψ7ὴ7 ΑΒ λον τα. ΟΡ ΝΣ δ. λντλε τ δ Με ΝΑ Χ) Ζγ 
ἌΔΩΆ ος οσσδοδὸ δ ὁ σοθ9. φῇ ὃ 
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Οισ δς  ρας ἕως ιἰης 5.942 
Χίζαλα (ἢ Χόζαλα ἢ Χοίζαλα) «τἡ γο 1β 

Ὕδατα ϑερμὰ κολωνία... ..-. (ἢ 1β -" 
δ. 27. (Ὃ Φλωρύϊα (ἢ Φλωρία) χ λα γοΐ 

Ὀππίδιον ". ὐουσυσισος ἄξος εϑ: ς΄ πλοῦ εν 5 
“αβδία (ἡ “Δαβδεία ἢ «“αὐδια) ιϑ' Ζ7 κχϑ' ἐγ’ 

δῦ δ. ΤΌναχα . που στο ο τς κ λα Φ 

Βαδέα ἢ Βάδεα ἢ Βαδία ἡ. Βάδελ κ Ψ Ἰὴ 
Γὰ ἁσμαρα.-««τὐὐ νον κκεσευ [ἢ λβ γο΄ 
Βίδα () Βήδα ἢ Βοήδα) κολωνία. ̓  θ ἘΔΟ 5 10 
Σύμοιϑα () Σύμειϑα ἢ Σ Σύμιϑα. 
ΣΉ )- Ὁ Ὡς π ΚΣ ΜΡ ΠΤ οΣ 7.7. ολβ,)Ὁ 

Θιβινίς τἰξεονοδον ον ονξος ἐὸν τ μο δ ΝΣ κα λα ς΄ 
Ἴζαϑα () Ιζαϑαὴ Ἰζιϑαὴ Ιζευϑαχα ἢ.: 71 

«Αὐξιμὶς (ἡ «“ὐξημίς). «.οςς «ὡς κα κϑ ΖΦ" κ5 
- Ρλ] - 

ἢ. 29. καὶ παρὰ τὰς τοῦ Φαλμίου (ἢ τοῦ Φη- 
Γ ον - Γ ,ι , - ᾽ 

δ υ ἡ μὺν Φοιμιου : Τοιμφοιβίου) ποταμοῦ πηγὰς 

ος συμβάλλει τῷ Σαύῳ ποταμῷ, 
Σουβούργια .....-«οὐνν ον νος χὰ χη 7 

δ. 80. εἶτα πάλιν ἀπ ἄλλης ἀρχῆς πόλεις αἵδε" 5, 

Θδυ τ νος; 18 Ἀλλ Δ τ ὕρδου Ὁ δὰ πγ βΥ 
ΤΡ ΣΥΝ Κν κι 1β Ζ 
Του σιλο» ϑνςΣ 9.5.5. 4.2 το. κα 7: ζατδ- 

δ 5 Ὁ  Σρύδανα, 0 «2.5 «τἀ: χβ 7 1 
Τουσιατάϑ' (ἢ Τουσιαγαϑ).. ππτι 8, ὙΠ εὖ 25 
ΟΡΟ ΤΟΙΣ Ἡριὴν, κϑάν νυτὴ τέο πο τῆς κβ 2:.γο΄ 
Οὐαζαγάδα ἢ Οὐαζατάδα .. ... πῇ δ... (ὦ οἴ 
Αὐζι()ὰα ἐπινα Ὲ ἄθει οι ς ΟΣ ΚΘΙΣ τὰν κβ Ξ χϑ' γο΄ 

Τ' Ὀυβούσουπτος () Τουβούσουπ- 
σος ἢ Τουβούσιππτος) . .. « ««««- ΧΥγγΚ 1αγ᾽ 30 



20 

294 118. 1Νν. ΟΑΡ, 2. 

δι .82. “Ῥοβύνδας « «ἰὐςς οςς: κ) γ᾽ Ἶα γ' 
ΑἹὐσὼν (ἢ Αὐσον) ....« «ον «7 1 γο΄ 
Ζάραϑα (ἢ Ζαρατϑαὶ) ......... χη δ ὦ, ὦ 
ΝΘ αβούθοῦς, ἐμίμη οια Κἢ. αν ες λ 
ΡΝ ΠΝ Δ 7: 
Θούβουνας «1. ἐρεδίννως τὰς ιν εῦι Ἀγ Ζγ πη ὦ 
Ὁ ΞΔ Ἐ τ πὴ τς χζ δ΄: 

ᾧ. 88. «“ὐγάλον ὁ. «τινος ἃ οὐδὲ ον 7α γ( 
“Σούπτου (ἡ «ΣΣούππου) .. «..«..χὃχ. 1.Ζὃ 
Ἶππα (ἢ Ἵππα ἢ Ἵππου) .....:ὃ Ζγ ἃ Σ 
Οὐαμίχεδα (ἡ Οὐαμίκαιδα).... .κεὲ ς- 1: 

δ. 84. Σίτιφα (ἢ Σίτιφι ) Σήτ- 
τικι ἢ Σίτ(τ)ικι) κολωνία. -««««ος χς κϑ' γ' 
Τουϊαθθα «ναόν λα μόδιν Χο νὴ τυθεον τ, Ὁ ἡοδῇ, 
Ἐξομ μλέυνας θὲς ς ὦ τ τς τς ἐκάλεσα κη ὦ 
“Πέπια (ἡ Παϊπιαλ). . «. ἀκ νν ς κὃ Ζ7 κη δ΄ 
Οὐεσκεϑὴρ (ὴ Οὐεσκεϑρεῖ ἢ Οὐε- 

σχέϑρη ἢ ἢ (γυεσχεϑοία) «««. «ὦ χορ ΤᾺ ὦ 
ΤῊΝ δεῖν ᾿ς ὅς τρρες «κὸν σοφοσςος κς "ζ ς΄ 

Τάρουδα Ἐν ἸΑΑΟΝΕΒΑΙΕ ἐς Ὁ ΡΑΤ φέκί εις χεὶ Ζ δον τον Ψ,. 

Ὁ: 85. ΤΥῆσος δὲ παράκειται τῇ Ιουλίᾳ Καισα- 
θείᾳ 1), ὁμώνυμον αὑτῇ πόλιν ἔχου- : 

το ΠΣ σιῶν νος νον δν τῦνες εὐ 2), Ὁ- 

1) ΚΠ]. 88 8. 86, ΑΙ ίογα ᾿ϑοΐῖο. 4πᾶ6 τη ἄπο- 
θὰ σού!σῖθαβ Νδίί, ΒΑΓ ει. Ρδ]8ΐ. ΟΟἸ5] 1. οἵ Ρᾶγγ. 

. 1401. 2. 8.εἴ 4. εΧχϑβίδί, ἃ}}) ἐπὲρρ. ΡΓΟα (ἃ ΒΟΒΟΠῸ οβί 51- 
1115; -- τῇ ̓Ιουλίᾳ Καισαρείᾳ, τῇ ἐπισήμῳ πόλει, ἥ- 
τις καὶ αὐτὴ χαλεῖται᾽ Ιου λία Καιοάρεια νῆσος (νῆοος , 

δθεβί ἃ Ρατυ. 1201. οἵ 2.) ἐν ἣ πόλις ὁμώνυμος; ἧς κ.}.᾿ 
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Κεφ. 7. 

Ἡς φῶ θο ϑ ἐδ ὁ ς: 

[“2ιβύης πίναξ β'.] 

ὃ. 1. Τῆς ̓ ἀφρικῆς ἢ μὲν δυσμικὴ πλευρὰ πε- 
ριορίξεται τῇ Μαυριτανίᾳ τῇ Καισαρηνσίᾳ κατὰ τὴν 

ἐχτεϑειμένην γθαμμὴν διὰ τοῦ ἄμ- 
“ψγάγα, ποξαμου τς... «Δωξσονς, ἧς γχ 1ὰ ὅγ' 
ἐν ἰδ βοάν ΕΞ ἀϑλευμν εκ όαο ον “ζ γ᾽ ι-ς Ἶ 

δ. 2. ἡ δὲ ἀπ᾿ ἄρχτων τῷ ̓ ἀφρικανῷ πελάγει τῷ 
ἀπὸ τοῦ ᾿ἀμψάγα ποτ. μέχρι τοῦ μυχοῦ τῆς Μεγά- 
λης Σύρτεως, ἧς ἢ περιγραφὴ ἔχει οὕτως" 

δ. ἃ. Μετὰ τὰς τοῦ Ἄμψαάγα σοταμοῦ ἐκβολὰς 
ΠΝουμιδικοῦ κόλπου ὃ ὃ μυχός .. «κξζ λα ἐδ' 
Κόλλοψ μέγας ἢ Κούλλου......- ας 1. 18: χ: 
ΟΠ πον ΘΟ ΘΘἾΣ Δ. το ντοτον δον τὰς εἱο δι. 10, 2 δ᾽ 
ΤΕΙΟ ΤΓΣ νἀ δ Όξι, ὁ τὰ τρόμο δνον να κξ χο ὁθ « 
(Ὃ Θουξικαϑ' ἢ Οὐζικαϑ'.. ..-. ἤης ὐθ 

δ. 4. “λκαχίτης κόλπος .-...«κη γο΄ 1β 
ἐκ πη, ὐ ἐδ ἢ τ Δ γε χϑ' λβ 4 
ἐξρλλανν μὲποῦς: «οἷς ον τς χρις 59.,χὨἡ 1β Ζιβ' 
ΡΟΝ νος τς πο πον ἢ χϑ' γο 1β γο΄ 

ὅδ. “απὸν ἀρὰ... 1. .ςς .1 λβ δ΄ 
ἘΣ εύβθθὗον, ἄχθον -᾿ - -, «0. οροισος λε΄ -ἀβ χο 
᾿ιἰφροδίσιον κολωνία. .«.«««ος ἘΡΛΤΣ 
ἐΠπεπ 6)» 0 ἐσυλίαεζς. ἐς ςς ςςττςςς Ζιγι. θᾶ, 
ἹῬουβρικάτου ποταμοῦ ἐχβολαί .1 Ζδ΄ 16 δ΄ 
Θαύβδαξα χολῶνία.. . «ς ςς ος λα δ᾽ 1βγ'" 
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δ. 8. ᾿Απόλλωνος ἱερόν... «ἦα γο΄ 
“Ποσειδῶνος βωμοί... ...«οος 1β 

Ἵππων δισυθυτος. - τ λβ 
Θὐϊοσαν τ ΣΤ ΟΣ εν 1 
“4 πολλωνος ἄκρον ΔΊΣ ΚΡΆΡΡΗΝ 17 Ζ 

ἘΠ πο ΡΤ ἘΝ 17 γο’ 
Κορνηλίου παρεμβολή. ........ ἦγ γο΄ 
Βαγράδα ποταμοῦ ἐκβολαί....1δ 

δ. 7. Καρχηδὼν μέγα ἄστυ .1ὃ γ΄ 1 
Κατάδα ποταμοῦ ἐκβολαί..... λὃ ἐγ 
ΠΣ ΞΟΥΛΟΝ ΡΥ ΟΣ ΝΣ ΣΝ ὦ λ8 

Κλ ντη θα ἀν Θὲ ϑλες ἐν Τὸ γε άτορι δι ον ἐάν. λὲ 

᾿νίσουα (Μίσουα) - « « -«««««οὖ λβ 
ΠΟΛ ΕΟ, ΡΥ δ δος Ὑ δ ἘΠ λδ 

δ: 8. πρμοία ἀὐρτ ντ  ΝΣ λὲ 
ἼΣΣ ΎΡ αν λς δ΄ 
Κουραβὶς ἢ Κούροβις. ...- ... λὲ ΖΦ 
Ἱγεάπολις κολωνία. «.«..οον 0} Ξ 

δ θυ πὸ ΡΣ Α ν ΤΑ Μι ἰς 
ΣΈ ΟΣ ΟΝ τ τ τ ΥΚΡΎΡΌΝ, ἍΞ 
᾿Αδρούμητος κολωνία .. «.«.οΟ ἃς γο΄ 
ἐρυυσπ ἈΝΤ ΚΤ ΜΉΝ ἢ: Φ. 

δ. 10. Ζέπτις μικρά... .««.-- ἡ Ξί 

ἘΣ ο  ρῦσος ον τυ τι λζ 
Ἔὐ ΛΟ ΑτΑ ΤΕΣ πυδ οπηκσον, ας ΣΈρς, το ζῸ 
“Ῥοῦσπε (ὴ ἹΡοῦσπαι). . «.«««-- λη 
Ῥρουχῶδης κοι τ τους οἷ Π λὴ Φ 
Ὅλ δ ΜΑΙ Εν ΤῊΝ ΗΝ λη ς΄ 

Ταφροῦρα ἢ Ταφρουραὶ (τὰ 
80 Φρούριαΐ!) ...«.««- ΡΟ ΟΣ τ ἡ ὦ 
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δ. 11. Σύρτεως μικρᾶς ϑέσις. 

ΘΕΑῚ δι ον οιεδοτο ὁ τοῦς Ἰἀρωνοιδο, μβ τρόνες λα Φ δα γο 
ἜΡΟΞΘΕ ΜῈ ἘΕῚ Ὁ ΤΙ, ληὴ. ΖΦ: λὰ δ᾽ 
Τρίτωνος ποταμοῦ ἐχβολαΐ ... .«Ζη γο ἃ «δ 
ζπηκ ἐκ χιτη ἀπενν λ τς 5: λη Ζγ ΖὸγΖ 
ΣΟ ΠΝ ΕΘ τοις πα ΠΝ ΡΣ εττας 19:..κχ.. Δ. 

δ. 12. Ἡδάφϑα [ἡ ἢ Δαφνα) 
πόλις κατὰ ἘΣ το ολν ας μος ἀν, ΠΑΝ Το 

ΦΡΟΣΣΡΉ ΦΕΎΕΝΝ ΦΊΟΣ δυνευδς μ᾽ γο΄ 1α γο΄ 
ΒΕ Ὁ ΘΕ ἈΣ τα Ρ ΑΝ ΦΈΡ μα λα Ζ 
Πισιδὼν ἢ Πισινδὼν λιμήν ..«τμὰ δ΄᾽ λα ΖΦ 
Ὑρο ΔΑΝ ἀΡΕἈΧΣ Σ Δ Ρς μα ΖΦ ἃα γο΄ 
Γάραφα (ἢ Γράφαρα) λιμήν .. «μα ὃ Ζα γο΄ 

δ. 18. Ἰνεάπολις ἢ καὶ “Δέπτις 

μεγάλη. Ἐδὰ ἀνεσας πέσαν δ οθνν μβ λᾶ γο΄ 
Κινύφου ποταμοῦ ἐκβολαί...... μεθ Δα 
ΣΟ δ σε ίιοης πῆς ὁ ολος ἢ ὙΠ ΞΡ Χο τς 
Ἐπ τ εΈσ αν - Αι σον δέδκ δε τὸ μα γι Ὁ 25 Ἢ 
Τοιήρων ἢ Τρίηρον ἄκρον ....... μγ Ζγιβ λα ἫΝ 
ΠΕ ύλοΣ δ ΘΟ» Στ τῖν  Ἰ Ἔςεν Δ Σ μὸ Ὁ Δ ὦ 

δ. 14. Σύρτεως μεγάλης, 

ἹΜακόμαδα (Π ἹΚαλουμάκουμα) 
ταήη τῆ τος ΚΛ ΘΟΕ ΘΟ Τα τατος ἐγ 

"Ἴσ τςα ΟΝ Σ ΘΩ μγγο ἃ γὶ 
Σακάμαζα (ἢ Σακάζαμα) κώμη .μγ Ζγ ἢ 
Πύργος Εὐφράντα ......-«--- μὸ ς κϑ' γο΄ 
Φαραξ (ἢ Φάραξα) κώμη. ..««-«μδξΖξ,͵ κχϑ 
ὧ Οἰσπορὶς ΖΘ ἢ δ ἄρ ΟΣ με χϑ 
Ὑπέρὺ ἀφθηδς Φὲ τῶν τῆς μς κϑ 
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Φιλαίνου κώμη ...... τολε δὸς με δ' ἐδεθ, 
ὑφ ἡ» οἵ ὁμώνυμοι βωμοὶ, ὅριον ᾿ἀφρικῆς. 

δ. 15. ἯΙ δὲ ἀνατ ολικὴ πλευρὰ ὁρίζεται μετὰ 
τὸν μυχὸν τῆς Σύρτεως τῇ ἐντεῦϑεν πρὸς μεσημβρίαν 
γραμμῇ ον τὴν Κυρηναϊκὴν μέχρι πέρατος, οὗ 
ϑέσις.. ΠΑ ΒΑῚ φονςκολο ἐς ὑουο θεν, ἐοηον Ν μζ πε" 

ἢ δὲ μεσὴ μβρινὴ τῇ ἐπιξευγνυούσῃ τὰ ἐχτεϑει- 
μένα δύο πέρατα γραμμῇ παρὰ τὴν Γαιτουλίαν καὶ 
τὴν ἔρημον «Διβύην. 

δ. 16. Ὄρη δὲ ἐστὶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κατωνομα- 
σμένα τοῦ τὲ Βουζάρα ὄρους τὸ ἀνατολιχκὸν μέρος.. 

οὗ θέσις. 2’ τπενεν ὙΠ ΤΥ ΟΝ τὸ οὐ ζῆ χζ 

καὶ τὸ Αὐδον οὐρα ξβυ εν Ὁ η Ἢ; χϑν 
καὶ ὃ Θάμμης, τὸ ὦρος, (ἀφ οὗ ῥεὶ ὁ Ῥουβοι- 

κάτος ποταμὸς)οὺ τὰ ἘΠΕῚ ἐπέχει 
μοισοδονς τςς ἜΡΡνἘ ΕΣΥΜΑΓΗ τθΣ ΖΕ 
ΔΑ δ τ δαρ τ υμολυτ ον τ τον ..1β πη 
καὶ τὸ καλούμενον Κίρνα ρος. .ἦ7 γ 

δ. 17. ἀφ᾿ οὗ αἵ λίμναι συνίστανται. συνάπτου- 
σαι ἀλλήλαις ἥ τε Ἵππωνῖτις ... .. 1βγο 182 

καὶ ἢ Σισάρα ΚΣ τ ΠΝ ΤῊΣ λὰ 
δ. 18. καὶ τὸ Μάμψαρον ὅρος, οὗ τὰ πέρατα, 

ὙΠ ἐς λει νοΝΝϑοθλιῶν 27 ποῖα 
ΠΩΣ ΜΈΣΑΣ ἘΣ ἈΠ ν ΤΠ ἧς Φ ἃς δ᾽ 

ἀφ οὗ ῥεὶ δ. Βαγράδας ποταμός" 

καὶ τὸ καλούμενον Διὸς ϑρος.. «1. Φ ἢα δ' 

καὶ τὸ Οὐασάλαιτον 6] Οὐασάλε- 
τ05}) θρος; οὗ τὰ πέρατα ἕπέχει 

μοζοίδδις τ νς ἈΆΣΩΣ Ἰς ες  ρευξος ἀονδς ἢν 1 Ὁ χῇ 

ἜΤ ΤΠ ΠῚ Ὸ 0 ἀν 
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Φῦε τὶ τὴν σαι Ὁ ΄ ; ΄. 9 ᾿) 
δ, 19. ἀφ οὐ ῥεῖ ο Τρίτων ποταμὸς καὶ ἐν αὖὔ- 

τῷ λίμναι ἢ τε Τριτωγῖτις . ««..«- ἤη γο΄ χϑ' γο 
καὶ ἡ Παλλᾶς..... ΤΕ ΤΑΣ ἢ 
καὶ ἢ Το βενη ““ιβύὴ- «νον: ΖηΖ. κηδ- 

ὃ 20. καὶ τὸ Γίγιον ὅρος. ..β( Φ᾽ χϑα Ἔ 

καὶ τὸ Οεδιθν ρος... - Ὁ Ὁ μα δ΄ κη 
καὶ τὸ ὁ Ζουχάββαρι () Χουζάβαῤῥι) 

οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας .. -..β κς δ΄ 
καὶ ἌΠΝ Ὑσδος ἘΠΕ Ἐπ ς ἈΠιν 5 κοῖλοι μγ Φ΄᾽ ἃς γό 
ἀφ οὗ δεὶ ὃ Κίνυφος ποταμὸς, 10 

“καὶ ἢ, κάβη πηγὴ; ἧς ϑέσις .« «με δ΄ ἃς ς΄. 

δ. 21. Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν δυσμικὰ τῆς 
᾿Αφρικῆς μέχρι ϑαλάσσης Κιρτήσιοι 

καὶ αβάϑραι, 
μεϑ' οὖς πρὸς ἀνατολὰς Ιόντιοι κατὰ τὴν Τήου- 15 

μιδίαν τὴν καὶ Ιγέαν ἐπαρχίαν μέχρι Θαβράκης" 

δ. 22. εἶτα Μιδην οἱ (ἢ Μεδηνοὶ 
καὶ οἵ κατὰ τὴν Καρχηδονίαν, ὑφ οὖς οἱ Διβυ- 

φοίνικες. 

εἰταὰ μέχρι τῆς μικρᾶς Σύρτεως Μαάχυνοι. 20 
καὶ ὑπ αὐτὴν Κινίϑιοι, 

καὶ ἀνατολικώτεροι μέχρι τοῦ Κινύφου ποταμοῦ 
Νιχίτιμοι, 

καὶ περὶ αὐτὸν τὸν ποταμὸν “ὡτοφάγοι" 

δ. 28. εἶτα παρὰ τὴν μεγάλην Σύρτιν Σαμα- 5ς 
ΙΑ 

μύκιεοι, 
καὶ ἐφεξῆς Ἰγύχπιοι, 
οἷς ὑπόκεινται Ἐλαιῶνες. 

δ. 24, Πάλιν δὲ τῶν μὲν Κιρτησίων καὶ τῆς 
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ἹΝουμιδίας μεσημβοινώτεροι ὑπὸ τὸ Αὖδον ὄρος Μ1ι- 
σουλάμοι, 

ὕφ οὕς ΙΝατταβοῦται, 
(Ὁ εἶτα Νίσιβες, 

ὁ τῶν δὲ Μιδηνῶν Μιαίδιοι. ". 
ὑφ οὺς Μούσουνοι. 

δ. 25. εἶτα ὑπὸ τὸν Θάμμην τὸ ὅρος Σαβούρ- 
βουρεε, 

ὑφ οὗς Δλιάρδ()οι, 
ιο καὶ τὸ Σιττάφιον πεδίον. 

δ. 26. τῶν δὲ «Διβυφοινίκων ἀπὸ μεσημβρίας 
ἐστὶν ἡ Βυζακῖτις χώρα, 

ὑφ ἣν οἵ Οζοῦται, 
εἶτα Κεροφαῖοι, 

15. καὶ Μάμψαροι ὑπὲρ τὸ ὁμώνυμον ὃρος" 
ὑπὸ δὲ τὸ ὅρος οἱ Μοτουτούρεοι. 
ὑπὸ δὲ τοὺς Μαχύνους εἰσὶν οἱ Μάχρυες. 
εἶτα οἵ “Τηφεῖς, 
μεϑ' οὺς Μίμακες. Ϊ 

20 καὶ ὑπὸ τὸ Οὐασάλαιτον ὅρος Οὐξάραι (ἢ Οὗ- 
ζάλαι), 

καὶ ἢ ἀρχὴ τῆς ς ἐρήμου “βίης. 
δ. 27. ὁμοίως δὲ ὑπὸ μὲν τοὺς Κινυϑίους εἰσὶ 

Σιγιπλώσιοι, 

295 εἶτα Αχαιμενεῖς, 
εἶτα Μουτούργουρες; 
ᾧὧφ οὕς Μουχϑούσιοι (ἢ Μουχϑουούιο)) 
ὑπὸ δὲ τοὺς Τγιγιτίμους στάκουρες, 
ὑπὸ δὲ τοὺς “ωτοφάγους Ερωπαῖοι. 

80 δἶτα “όλοπες, 
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ὑφ᾿ οὕς ̓ Ερεβεῖδαι, 
ὑπὸ δὲ τοὺς Σὰμ αμυκίους οἵ «΄αμήνσιοι, 
εἶτα Νυγβην οἱ, 
ὧφ οὖς Νύκπιοι, 

ὑπὸ δὲ τοὺς Ινυχπίους καὶ τοὺς Ελαιῶνας οἵ ͵α- 
καῖοι Συρτῖται 

καὶ ἡ ἔρημος «4ιβύη. 
ὃ. 28. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι 

μεταξὺ μὲν ̓ Αμψάγα ποταμοῦ καὶ Θαβράκης πόλεως: 
Κιρτησίων μὲν, 
ἈΚίρτα Ἰουλία ποτ: ἘΠ ο οήω «ἃς ἔγ 2α γ΄ 

Μίρεον ἢ Μύραιον .....«««-- 'ς ἔ δ΄ λα γ᾽ 
θυ χα ραυξιοος ππΠυ-- κῇ λα γο΄ 
ὙΠ Ἶ ἐαε Ὁ ἐγ δ σε εροος, ἡ δα ον ας ἄρ ἢ γχο' 
ἡἅπαρι (ἢ Αἰτά ρη)...«««ον κζ γο 59 γο 
αν π ἀϑξηννο ὑῤονοιυθο νοέων νει Ψαν ὙΣ ΘΚ σης 

ὃ. 29. Ἰγουμιδίας νέας" 
Κούλκουα κολωνία . ..««««..ὖ χη ΖΦ 1α δ΄ 
Θουνούδρομον κολωνία ......1η7γῪὺ. 14 
᾿Ασπούκκα . .....-- δ αύυ τ νὸν λοι Ὁ ἢ τσὶ 
ΣΙ ἐξ ουτιθεξ φον νον κτστοῦος οὐτθα ῦϑν ς ἘῈ λα 
Θουβούρνικα κολωνία... « « « «- λα γο΄ } 
ΤΟΣ «ον ςςς . πὸ 

Θιγίβα (ἢ Θίηβα) ΠΡ ς ἐοοο εκ} τς. ὩΣ ὃ 
Θουβούρσικ,δα ..«.«.«.«.....χΧ9γ) 14 
ΤΟΣ ἘΣ ΠΩΣ ΔΆ Σ ὙΦΕΉΡΩΣ ΠΡ] "9 ἐδ 
ΣΝ 
πα μβαισει, δ. δ δ δν τσ Ὁ τοῖς οἷ: 0. ἃ; 

δ. 80. “Δεγείων τρίτη ἘΡΟ 
Θούβουτις ...... το ον 

ΡΤΟΙ,.. ΘΕΟΒΒ. [. 8 

10 
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Βουλλ αρία Ἰλελ αν νον ἐο ερεξον ὅρη ἣν γος -21.-2 
“Σίχρ)α Θυενδρέχ. να πύντο τ τὸς Δ φοῖ ὦ ΨΚ 
Ἄσσουρος. ὙΠΕΡ Σ ΤΡ ΟΡ Ν νδ ἐγ ει κα. 2 χγ.. λιῷ. Ἃ 

Ἰαοσ,γαθιν “.νντπρε οτος οἰτὰ ᾧ ἐϊ 

ὅ Θερυέξααρε, τιν οπτης Ὁ ΠΡ ΠΤ 1 2... .χϑ. .2δ' 
δου συν τς εν εις τινος Ζγο 1β 
ὙΠ τες ἀΒ  Ὁ ΣΉ ὙᾺ λβ λα δ 
᾿Δμμαίδαρα (ἢ ̓ Αμμέδαρα 2)...2βς«- 14 
Θανουτάϑα [Π] Θανοντάδα] .. .1β κϑ' δ΄ 

10. Γαζακουπάδα [ἡ Ζαγακούποδα].1Δα ς κϑ' δ 
ῬΞΟΡῊ ἸὐΚαΝ, σθαις ὡνς ἐς βε νει ττο ογεὺς 1α γο΄ χη δ΄. 

δ. 81. ( ̓)μεταξὺ ̓ δὲ Θαβράκης πόλεως καὶ Βα- 

γράδα ποταμοῦ, 
Κανώπισι (ἢ Κανώπησι) . ....1β δ βς 

τρ. ο ϊξθλοιτο ἰς «ας ς οὐ ρρν.ξ ες, Ζβιχῷ, 2βυξ 
ἐς ἘΣ ἀλουξοθοδε νει β γ' 
Θίσυτ .. τῶν ἀν Στὸ νοῦς πἶγ δ᾽ ὑο}8 
ἀκ πεῖς τ8; τῆς ΣΟ ρ τον δ μος λὃ λα δ΄ 
Θευδαλεῖ ἢ Θευδαλεία ἢ Θευδάλα γ.γ'͵ Ζα γο΄ 

20. τρύπαν δ: ϑππ οι ον ὌΤΑΑΣ ἐν τττι Ζχ Φωξ 
1 3) ΦΈ  ΡΠδΣ ἐδὼ κεν νος λὃ 1 2 

δ λίπ δι ς τιον φιισκα οι 1 5. 17 
ἬΘΡΙ τας (δ ὐϑῶς ως ἐν ενενρνυ δι, ΩΝ να ἢ κ9. 27 
Τί θεαῖς. τς ρα νει κεν πίθος ἐδ ζ 59. Σὃ 

1) Αἀποί. δᾶ 8, 89. Βουλλαρία ἢ Βούλλα ῥηγίαω, 
εἴ. ῬίοΙ. 66. ΥΠΙ, 14, 10. Α. δ. 

2) Αἀποί. δα 8. 80. “μμέδαρα 1. ε. Αά Μεάετα, 
ἴῃ Τὰν». Ρααίΐπρ. 



ΔΕΈΒΙΟΘΑ. 

Οὐάξουσ. τοῦτο τινος ἀφ όρολενς 77γγ 
Ἰγῆνσα (ἢ Ἱνένσα) . . ««««..οο 1δ᾽ τὸ 

δ. 88. Ὕδατα ϑερμά...... 17 γο΄ 
Ζιγιθσ, - ΔΕ, ΤΣ ΟΣ ΝΣ ΣΤΥ τ 1 τ᾿ 
Οὐσεσ τ λοι ει τς 1γ 
ΘΟ ΘΟΕ πεν τούτο το τος 17 γ᾽ 
ΠΠρισ τη τ πἔἘυ το τς: τ τὴς γο΄ 

ΟἸεμισουξ, πρὸς τες δ ον λὃ γο΄ 
Ζαμαμιζὼν () Ζάμα μείζων) .. .1δ γ΄ 
Τῆρς οὔλξις θαι ΛΟ ΔΑΝ ἐαξοδο δι ες δυὰς λὃ 27 
Τουσκοῦβις () Του(ρ)κοῦβις .. .ἦε ς΄ 

- [4 

Κη ς " 

δ. 84. μεταξὺ δὲ Βαγράδα ποταμοῦ καὶ τοῦ 
Τρίτωνος ποταμοῦ ὑπὸ μὲν Καρχηδόνα, 

[Ὁ 

Μαξοῦλα παλαιά... ...«.«.«.-- Ξ 

τα τὰ ἐ κοΣ σα, λὸ Σὃ 
εν ΟΣ ἀρ ον θας ΘΈΡΕΙ λὲ 
ἡπούινα κολωγία. οςςὐονν υ νος 1ὸ Φ 
Οὐ τ να ΕΠ νας ἐμ δ ππεροα δ. 3.: λὸ δ΄ 
᾿Ἄβδειρα ἢ «“ὐδειρα .. «««..ος λὃ ΖΦ 

δ. 85. δ ως ἐκ κα λε «ὦ 
Θουβουρβώ.. Ἀπ ἘΣ ΤΆΤ πον τ .1ε 
Ἔθεεα  δονλέδις τ νος τς τννοῖς ἘΣ ὙΓ Το 
Βουλλαμῆνσα (ἢ Βουλλαμίνσο). .1δ γ΄ 
τεξθρισων. δότω ον τωρ ἐϑοῆιε: 
Ἱγούρολι (ἢ ἸΝούρουν) .. « « « - .1ὃ 7 
Τικελία (ἢ Τίκενα) . « « « «ον Ὁ. .1δ γο΄ 

δ..36. Σωῳσοῦθο, «. - « ἀοθούνο, 

᾿ ρος το ἐπον τὰς ον κατ οίως 18 Ζ 
Οὐεπίλλιον (Υ̓ ΦΕἸΠῖπαια Τπέὲρρ.) . ἧς δ΄ 
ἘΠΕ αθτνοῖ δι κότος τον. πον δλδ 
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Τιχάσα ὉΝΕ ταν ἐπ ὺν ἐν το ας τὲ γον τ ἐπ κα πῆς ἃς 

γεγέ(ν)τα (ἢ Ἱνετάτα ἢ ἱΝιτατα)ῖς 

Βούνϑων (ἢ Βοῦνϑο»)...-...-. ἃς δ΄ 

δ. 87. ὑπὸ δὲ ᾿4δρούμητον πόλιν, 
"ἥλμαινα ἀν Αμαμαλ ες ψ νν δύνα τὰ νλὶ ὑπωνο δ 2ε δ΄ 
Τυυε  εενν Ὁ ταν ΚΑ ΤΣ Σ ΤΟΥΣ 1ε γο΄ 
Χράβασα ( Χραῦσα) ἜΤ τς ἽΞ 
Τοῦρζα (ἡ Τούρζω) .......«-- λδ γο΄ 

Οὐλιξίβι(ῥ) ῥα () Οὐλιξίβηρα).. «ἧς 
ἈΠ Τρ λα μὰ γὴν ρῳ εξ νς ἧς γ' 
Οὔζιτα (ἡ Οὐζικα).. «««“««ὐνος ἧς ἔγ 
Ἄγ σα ΟΣ, τς τη πεν εν τ δ» ΣῊ ἧς Υ 
ΧΟ ΠΕΡ ΕΟ ΡΣ ΡΣ Σ ἘΣ Πρ ἮΣ 
Ζ ΛΟ ΕΙΣ ἡ οες ΟΣ οι δὴ ἢ ΡΟΣ Ἰρέβτρο ἧς Φδ' 

δ, 88 «Αὐγουστον ἀνοος ΣΉ ΠΣ Εν .Ξ 7. 

ὈΡΡΙΣ ΕΝ ο θ Ἐνα τας μν τ Σὸν τ τ το τ ἧς γ΄ 
Ὁπθτ δος Ὁ οὐδ εἰμ νι ἡ τῆς τὴν Ἧτὸξ ἃς γο΄ 
Οὐβάτα ἡ Δ. - νος ἐλ τε ἧς Ζδ΄ 
Ἰπσ ΠΟΟ  πτττποιπρορΦ“ρᾳρΨὌἘΕερει ἐς 7 

δ9: Οὐσδαος «ας 9 «ς τὸς ἀξ δ΄ 

Οὐζικία ἢ Οὐζετία . . ««.««οοςς λζ «δ΄ 
Σετίηνσις (ἢ Σετίκησις). « «««ο- λξ Ζ δ΄ 
“Δασική .-..-- Ἐπ ο ἀν της τς τ σά 
Βυζακίνα ....««- οἰορα οουξεα συσναμε ἀξ ἔγ 

(δολαρθν,, ὁπ ς τον ν κως ἀξ δ΄ 
Κάραρος ἢ Βάραρος ....-. εν ωᾶξ, 
τ προς Δ ΑΘ αν δ χα, τον τὶ Στ Σ 
ΠΟ κεῖ -ἰς αὐλοί ἀνε αεξν εν Ε  κΥ τ, ἀξ ἔγ 

δι 340. Ξοροόγζα. .....2..,..,...1η ς 
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Ιουδου. τον. ὡς τς ς ΑΉ ΕΘ Ὁ ὃ 
Ζρυ δος θῦν ως τὴν νον ον ρος λη “28 

δ. 41. μεταξὺ δὲ τῶν δύο Σύρτεων πόλεις αἵδε" 
ἜΧΟΥΣ ἐς ἐδ ον ΟΣ ἘΚ ΣΦ τ ἐπ τ ιν χ τοῦ 
ΣΟΥ Οὐ πο ον οἷς ΣΈ ΡΣ ες ὙΖ 
ΟΣ ΤΥ ΡΟΣ ΕΙΣ ΤΡ ΤΩΣ ΞΟΣΑς ΘῈΣ μα λα ς΄ 

ΞΘ Τα δ, ΡΣ ΤΟΣ τὸ ΠΣΤΕΝΕ ΤῊΣ πὸ δι ΤΠ ΨΥ 
“Συδδηνὶς () Συδιδηνίς) ...... μα γο΄ λα ς΄ 
ΣΈΟ ἢ ΠΥ Δ ΣΣΥΣΔ Δ: μὃ Ζδ΄ λας 
ἜΝ ΕΘ ΟΠ ιν ἡ ΤΑΣ δι ΣΤΥ ΥΣ ΤΩΣ μγ 2} 27 
ἜΠ ΡΟΣ κξλβει νερὸν ὑον ας λλνν.: 1}. 7: 

το ΠΟΘΕΝ ΘΑ͂ΝΑΛΟΝ θέ δι μβ λγ 
᾿Δμοῦγκλα (ἢ ̓ Δμούνκλα)..«... Ηβ7..}.ς 
πον ἢ Χωμῆρ. ἐὐκον δινες τς δος μβΖ. κηγο 
ἘΣ πε τον τς ἀπ ανον μοδονν ἈΚ Στ μβ γο΄ κὴ ὦ 
ΤΩ ΥΑΟ ΒΛ ΜΜ ΜΉΡΜΟΝ ἘΩ͂Ν ΜΡ τ ΡΥ ΤῈΣ μβ γο΄ κακξ 2" 

δ. 43. ““ούργα ἢ Δούρτα .. «μ7 τς 2 
Σικάφα (ἢ ὌΠ ΣῊ τὶ ΠΥ 

Οὐδδιτα ἢ Οὐδιττα ......... μΜ77΄ κηγο 
ΤΕΣ ΒΆΤΟΣ ΘΕ Εν ΤΕΣ Μ7 γο΄ κη ς΄ 
ΘΟ ουλίο να νιν οὐχ ςΣ πο δεν τρκοος μὸ δ᾽ χη 

δ. 44. Ἰῆσοι δὲ τῇ ᾿Δἀφρικῇ παράκεινται πλη- 
σίον μὲν τῆς γῆς αἵδε" 
εξ ξριμἧς ἐ όδηος ρνριρς γεν νὸν κῇ 27 
πε η  ΎΉς Θ ΑΙ λα Ὺγ γο’ 
ΤΠ πρ τις, ΜΝ Ὁ ὙΎδδ: ὁ ΟΥ̓ χὸ δ᾽ 
ΠΕ ΟΣ ΜΎΈΡΣΥ ἘΣΤΕ Ως λὰγ λ)7γ 

“Δαρουνησίαι νῆσοι δύο ...... λζ 27 ς΄ 
[Δνεμοῦσσα 9.9. 999 .ο ΠΤ 7 Σ 1γ.γ} 
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Ἡοποδουσο τ. πος ΡΟΣ 19 δ΄ 1γγ 
Πϑῦυσ Ἐ  ΜΈΝ ΑΕ ΤΣ λδ΄έἐ 27γγ: 

δ. 85. Κέρκιν())α νῆσος καὶ 

χέῦλιξ τἀ τ ἀν πεν 5 ΘΙ ΡΩΝ Ὁ 19 1β δ΄ 
δ “Δωτοφαγῆτις, ἐν ἡ πόλεις δύο, 

ΠΗ Π Δ᾽ δ δ σ δ ΡΕ Ὁ. Ὁ ΝΑ ΤῈ 29 Ὁ. Δ δι 

ἡΜΜηνιγξ (ἡ Μήνι7γ8) ««.«ςςςος 1λϑ ΦΖ λαγ᾽ 
δ. 86. Πηίσυνος νῆσος... . .μδ γο΄ ἃ γο΄ 

ὙΠ ΤΣ ΥΩ ΟΝ ἈΝ ΟΕ ον με γο ἃ δ΄ 
εἴ Τοϊδ (η Γαϊα), νησοξς τος ον: μς κϑ.γο. 

δ. ὅ7. Πελάγιαι. δὲ νησοί εἰσι τῆς “ἀφριρῆς αἵδε" ᾿ 

Κόσσυρα γῆσος καὶ πόλις -«-.ο. λςξ ᾿Ὗ χὃ γ΄ ᾿ 

Τλαύκωνος γῆσος καὶ ἀμ ΡΣ γ΄ λὃ γο΄ 

ἹΜελίτη γῆσος, ἐν ἡ Μελίτη πόλις ζη ἐδ 1ὸ γο΄ 
τό καὶ “Χερσόν ἤσος .«.«-«τὐντσον λη γγο 1ὃ Ζδ' 

τε ὙΕΙΌ ΟΣ. ΕΘ θρόνο: 1ϑ 1ὃ γο΄ 
καὶ ΕΝ ἱευῦ» ττοὸὺτ1: 1 Φ δ᾽ 1ὺ Ζιβθβι 

Κεφ. ὃ΄. 

Ἀπ ρην σν πῆ δ ἐσ 0 

80 [Ζφρικῆς πίναξ γ᾽]. 

ὃ. 1. Ἢ Κυρηναϊκὴ ἐπαρχία περιορίξεται ἀπὸ 

μὲν δὺυ σμῶν τῇ τε Σύρτει τῇ μεγαλ ἢ καὶ τῇ ̓Αφριπῇ 
κατὰ τὴν ἀπὸ Φιλαίνου βωμῶν γραμμὴν πρὸς μεσημ- 

βοίαν μέχρι πέρατος, οὗ ἢ ϑέσις 

55. ἘΠΕ ΖΕ ΠΟΙ ΟΣ Θ ΩΝ τα τον λον τος ανς Ὁ ΝΣ ΟΣ μς Ζδ'᾽ χϑ 
με ΘεΣα δ' δ ύς τ φίδρυς νιν τους νδν ο μεν ννοὺς μξ κ᾿ 

Ν τ - - τι ᾿ 

ὃ. 2. ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ «“ιβυκῷ πελάγει κατὰ 
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τὴν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τῆς Σύρτεως μέχρι Δαρνίδος (ἢ 

Δαρδανίδος) τῆς πόλεως παράλιον" 

δε. ὧη ἧς ἢ περιγραφὴ ἔχει οὕτως" μετὰ τὴν 
Φιλαίνου κώμην, 

ΑἸὐτομάλαξ φρούριον .. «..«.«--«μξίβ κϑις΄ ὁ 
Ἡρεταν μον εϑον δος ς τας: μξ δ κϑγ 
Ἔφῶλοι, σθμὸς. “0. ΒΗ ΤῊ Φ μξ γ΄ 59 γο' 
“βαθθοῖν λιμήν... «(Ὁ «ον πα λυριδναι ἢ 
Ἡρακλέους πύργος... «.««.«οο με ὦ διῶ 

Διάχερσις φαουθιον ονς το ὑῶν μΟ τς ἃ ἐγ 10 
Βόρειον ἄκρον, τέλος τῆς Σύρτεως μζ δ΄ λα ς΄. 
Βρύων αἰγιαλός. ....«.Ὁὐο νος μὲ λαδ' 

δ. 4, Πενταπόλεως 
Βερενίκη ἢ καὶ Εσπερίδες ..... μξ δ΄ λα γ' 
“Μάϑωνος ποταμοῦ ἐχβολαί... «μὴ δ΄ λαγ 15 

᾿Αρσινόη ἡ καὶ Τεύχειρα -. . « -. μη γγο΄ λαγ' 
ὙΠερ ΔΘ δὲ τ. νιν ὡὐδδλδοχορὲ μϑ' ιβ΄ λα ς΄ 
Αὐριγδὰ ἢ Αὐσιγδα.......«««.μϑ 2 λὰξ 
᾿ἀπεούχου ἱερόν". .1......:Ὁ τοῖος μϑ.Ζ λα γο 

δ. 5. Φυκοῦς ἄχρον καὶ χωρίον.» λὰ Ζγ᾽" 90 
[Κυρη ναίων ἐπίνειον ̓ “πολλωνίαν ς΄ λα γοΐ 
Ἱγαύσταϑιμον, λημεηνν... ἀξ φιϑυβοοῦοις νγ λα γο 
Βαυϑρῦν, εὐτὺς Ὁ. “τος. δον ϑρώς ΘΖ 
ἸΧρρο ἐς πώ μη τ τ δνο τεθς ἔονξνοι ἡ σῆς: ν ΦΖδ΄ λαγ' 
Ζεφύριον δ δ), ἐκονδης ἀρ π τος γα λα γ΄ 25 
Δαρνὶς (ἢ “αρδανίς Ἄν: γα δ᾽ λαδ' 

δ. θ. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Μαρμαρικῆς μέρεν 
κατὰ τὴν ἀπὸ “Ἰαρ(δο)νίδος πρὸς μεσημβρίαν ἐχβαλ- 

λομέγην γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὐ Ἃ 
λεσνο τοις ἈΝ Στ ΟΣ ΚΘΡ ς γα δ΄ κχβ 80 
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ὃ. 7. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐρήμῳ τῆς Λι- 
΄ ι ι ΠΣ ἐν ΄ ποτα ͵ 7 , 

βυης κατὰ τὴν ἐπιζευγγύουσαν τὰ ἐκκείμενα δὺο πέ- 

θαταὰ γραμμήν. 
ὑ. 8. Ἔχει δὲ ἢ ἐπαρχία ὄρη τε, τὰ καλούμενα 

Ἡφακλέους Θῖνας, ὧν τὸ μέσον ἐπέχει. 

μοίρας «νον τον νον ἐν εεεσν εν βῆ γο κϑ 
καὶ τὰ Οὕελπα ὄρη το τ τ ν πεν τα δυο. κ8 ὦ 
καὶ τὸ Βαικολικόν ὦ ῦρος. ΣΑΑ ΩΣ σις ἣν .»6α χς ΖΦ, 

"καὶ λιμνοϑαλάσσας, τήν τὸ ἀπὸ τοῦ “άϑωνος 
ποταμοῦ ἐκτρεπομένην λίμνην, ἧς τὸ μέσον ἐπέχει 
μοίρας « «ον τον νιν οενκεσαε εν εν μξ ἐδ λα ς΄ 

καὶ τὴν ὑπὸ Παλίουρον λίμνην, ἐν ἡ κογχύ- 
λίαν τυ νο μρτηθνα ἃ δειναὶ τ 9 λα ς΄. 

δ. 9. Κατέχουσι δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν ὑπὸ τὴν 
πεντάπολιν -Βαρκεῖται ἢ ἀπ ἀνατολῶν τοῦ Κήπου 

τῶν “Εσπερίδων" ὧν καὶ αὐτῶν ἀνατολικώτεροι “4ρα- 

ραύχηλες () ἀραραυκίδες). 
δ. 10. Ὑπὸ δὲ τὸν τῶν Ἑσπερίδων Κῆπόν εἰσιν 

αἵ τοῦ Πρακλέους Θῖνες τὰ θρη;, καὶ ἀνατολικώτεροι 

᾿Ασβῦται" εἶτα παρὰ μὲν τὴν ᾿᾿φρικὴν ὑπὲρ τὰ Οὐελ- 
πα ὕρη Μακατοῦται, καὶ ἐφεξῆς τὰ σπήλαια τῶν 
«““αγανικῶν (7) «Δεσανίκων). ἀνατολικώτεροι δὲ αὖ- 
τῶν Ψύλλοι, καὶ ἐφεξῆς τόπον τ ϑηριώδεις, καὶ ἢ 

Σιλφιοφόρος χώρα (χαὶ ἢ ἔρημος «Διβύη). 
δ. 11. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μεσόγειοι 

αἵδε" 
κα οὐ πη ν νον λυνδές ν Ν τοζ κνὸς ἐὐδν λα γ᾽ 
ὉΠ ληνὸν γυίθοϑας εβμος, κοδ δὴ υδ νὸν 
Δ Ο ρρρΨρροέοὁἜΨοσπιι στ ὦ 70: 
ἼΣΤΕ 7, λα΄ 

Ἵ 
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ἀρεθ  ξ αν δ ϑνς τφξι σον ἐϑ δὴν. λα δ΄ 
ΣΡ ΣΤ ΩΣ ον μϑ ἔλιβλα ς΄ 

Ὄπ λυ ας θεῖς τ, ο ϑ' δυο δοκξὃ 
᾿ΉΗσα οὐ Ραγα) ες τ κανς : μ9'γο΄ λὰ 
(δ δ περδοΣ ΡΥ ΘΝ οὐκ ν΄ ἡ ϑε 2ο 
Ὑδόὰν ἢ: Υδοχξ τς τνλδεν εν Ὁ ἀν ἀνοξχο λ  ὃ 
᾿Αλίβακα ἢ ̓Αλυββάκα. . «««.«.«-μϑ' ς΄ ἃ ς΄ 
Ὁέκεῖδ νιν προ ἡ τὺς ΠΕ ΤΤ τ ἘΣ ὙΩΣ 
Και δόπολεδος τοκιτυγεινις ςς δον δ ἘΣ ΟΘΥΜ ἢ γ 

ἘΠΕ οε ὁ να νολοτν εὐριτς κιρως μϑ' Ζὸ ἃ ς' 
Μαράβινα ἡ Μαραβήνα...... μὴ λ 
«Αὐρίτινα 1) «Αὐριτήνα ««. «Ὁ. μϑ' δ΄ χϑ' ἐγ 

ΠΣ βέσς οἰὐξετθεν τ πο πμροχδ ραν; »Φ κχϑ' γο΄ 
δ. 13. Μαρανϑίς κώμη ....μξὲ 5) κχκϑγ' 

᾿4γδαν ἢ Αγδανος ἢ .4γαύα κώμη μὲ δ΄ κχκϑ' 
᾿ἜἜχῖνος κώμη ἡξυλξα γλελ τον ἡ τα τὴν: μϑ' Ζ κη γο' 

Φίλωνος κώμη ἰνῶν οὐ εὐ ον οὐ ον οὐ τα νὴ γα κὴ γο΄ 
Ἡρίμανεος οἰ μολεῖν ϑιοἷ να κη ἔγιβ. 

δ. 15. ῆσοι δέ εἰσι πὸ τὴν χώραν αἷδε- 
Μύρμηξ ΟΣ -μὴ 76 λα δγ 
«Μαιὰ ἢ ᾿ἀφροδίτης νῆσος. ΝΣ σὴν τοὐλα Ζγιβ'. 

Κεῷ. 8΄. 

Παρμαρικῆς, Διβύης καὶ Αἰγύπτου 
περιορισμός. 

[“Ζφρικῆς πίναξ γ΄.] 

δ.1. Ἡ Μαρμαρικὴ σὺν Διβύῃ καὶ Αἰγύπτῳ περι- 
ορίζεται, ἀπὸ μὲν δυσμῶν τῇ τὸ Κυρηναϊκῇ κατὰ τὴν 

8 

1ο 

15 
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ἐχτεϑειμένην διὰ 4άρνεως πόλεως γραμμὴν καὶ μέρει 

τῆς ἐντὸς “ιβύης ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν μέχρι 
πέρατος, οὗ ἢ ϑέσις ἘΤΡΕ παν Δα Ὁ. ΤῊΣ γα δ᾽ χγ᾽ 

δ, 2. ἀπὸ δὲ ἄρκτων τῷ "[τε} Αἰγυπτίῳ πελάγει 
κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου τοιαύτην 

Μαρμαρικῆς νομοῦ, 

“Αξυλις (ἢ ̓Αζυλις) κώμη ....... γα γο΄ λὰ δ᾽ 
“Χερσόγησος μεγάλη... ««οος νβ λα γο΄ 
ΟΣ λι  Ἡέβα  ο υονος ἐραο μνα γβ εἰ τ λοι δ᾽ 
ὙΠ} ΠΤ ΣΡ γβ ὃ λα δ΄ 

Ῥυτρίεχοξ λιμώην,...ς, οἷν ρει αἴ γβ2. λα δ΄ 
Πέτρας μικρᾶς λιμήν .....«-- γβ Ζδ΄ λα δ΄ 

δ. . ᾿Αντίπυργος λιμήν... .. γγ,7΄ λα δ΄ : 
Σκυϑράνιος λιμὴν ἀξ τοίου, ἴδ οἰὸ γγ Φ λας 
ἹΚαταιόνιον ἀλρονὶν, νοὶ τὰ δίοιρο γγ Ζδ'΄ λα δ΄ 
᾿“ἀρδανὶς ἃ ἄχρα ὙΚΡΡΡΕΝ ἀν νη» ΟΝ ΕΤ γὸ λα ς΄ 

“Πέτρας μεγάλης λιμήν ....... γὸδ ξἰς, «ολιεῖξι 
δ. ἅ, Ἱνομοῦ “ιβύης παραλιος" 

Πάνορμος λιμὴν τ τωζο το ϑχενίε πἴοις γὃγ λα ς΄ 
Κατάβαϑμος ΜΕ ΕΒ ἄτι ἐρ τε ροχεμόν: γνὃὸ“ΖΖ λα δ΄ 

«Αἰνησίσφυρα λιμήν ««.. Ὁ οἰ ναν 2) λα ς΄ 
Ζυγροὶς κώμη 5 59 5 δι ο 5. 5 Ὁ ψξοδιις ΔΘ ΡΥ 
“Χετταία κώμη. δἰ χοεόοε οὰν ὐὐξ ΥΑ ΠΟ ἢ 
αλλ δ. ΠΟΊ ερῆ,ς ττριον 5 οὐπι  δυρον τε γ8 Ζδ'΄ λα ς΄ 

δ. ὅ. Σελινοῦς Δεν ΝΟΣ ς γς λὰ γ΄ ᾿ 
Τρισάρχου κώμη . «.«-- δ ΠΟ ΕΣ ΤΥ ΤΕ Ὁ; 

Ε ΤΡ δ: ον τα τσ ΟΣΕ ΝΣ ΤῈΣ ΠΕ σα γς γο λα ιβ΄ 
δ. 7. Παραιτόγιον -««««.ο- γξ λα ς΄ 

ὙΠ ἐδ ἡ ερισλενα τ νὸιυτό το σἰθέντο: γς λας ͵ 

Γραΐας γόνυ; λιμήν. «.«««ὦὐὐν νος γξγ λαιβ 
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Καλλίου ἄκρον οὐ ἐφενια ἐεδυτο τς γὲἕ ΖΦ 

ἄλυδις ἡ Ζυγίξ λημάρ Σ. κεν ὁ νοος γξ γο΄ 
“«Δευκὴ ἀχτή . ΣΥΝ ἐἐτν ων ἃ ὠ ξένους γᾷ χ' γ, 

δ. 7. Ἕρμαία ἀ  βθε νη δ δοίδλους γη 

(Οούν ἵοῦς ΠΡ δὶ ττνταῦΣ ΝΣ οοξ τειν Ἢ ἽΣ 

᾿Αντίῳρα 1) ̓Αντίφραι κώμη. .»ή γο΄ 
4ἐῤῥις ἄκρα. τ  οντν δίκῶκ φοῦς; ἐν δ νὰ οὐ γὴ Ζγ 

«“δύκασπις λιμήν πελθἤολανος ὑπο τὴς γϑ 

(ἡ πἰαυχὰν ποῦν". -- «Ὁ «ὡς γϑ' ς΄ 
δ. 8. Ἰγομοῦ Μαρεώτου παράλιος" 

ΧΕΙ Ὁ. πο μη" ΛΒ οὐώχος, ὅρος ἡ ἢ δφια νϑ Ζ 
ΤΠ) ΘΠ ἢ δον ἀκ λτη ας δον νρτῖς Σ ΣΙ ἐγοοὰ »8. Ζδ΄ 

δ. 9. Χερσόνησος μικρά ἘΠ ΤΞ 
«Αἰγύπτου πάσης μητρόπολις 

ΡΣ ἘΡΥΝ ΥΡδ. Σ 2 

Μενελαΐτου μητρόπολις Κά- 

Β’ ΠΟ ποσνθοα 9 δος Ὁ ΡΥ μλδὰ Ἑ Ζδ' 
’ ’, 

δ. 10. Ιγείλου στόματα ἕπτα. 
ε τ ’ὔ, ι Ἂ -ν- 

Πρακλεωώτικον στόμα; τὸ καὶ Κα- 
γ ΘΕ τὶ τϑδ ἔθους, Ἐν ΤΕΤΉ ΜΠ ἢ πὴ Ἐ Ζχ' 

Θο βέτιροῦς, σεύμα, τ ᾿ς ς ες ς το ξα δ΄ 
ΣΗΩΝ ΤΥ ΟΝ ξα Φ 
Πινέπτιμι ψευδόστομον . ..... ξαᾳ Ζδ' 
Δίολκος ψευδόστομον ........... Ξ 

Ππαϑμητικὸν στόμα... ..«.«--- δβ Ζ 
᾿]εηδησιοῦ, στόμα: «γος ἐν τος δβ Ζ δ΄ 

Τανγιτικὸν στόμα ἜΟΙΚΝ ΕΑ α Κτ ἐ7 

ΠΠηλουσιακὸν στόμα... .«..οος ὃγ δ 
ὃ. 11. Πηλούσιον πόλις .. .. ἔν δ΄ 

ἀνθ χορ οηρες ἐν βεσμέντα: τος ἔγΖιβ. λα δ΄ 
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δ, 12, Κασσιώτιδος 

σον ἡ πὲ τι ον ΜΠΡῈ ἘΣ.) Ὁ λυ δ᾽ 
ἜἜχρηγμα Σιρβωνίδος λίμνης .- «ἔ7 ἐγιβ λα ς΄ 
᾿Ουτρουκίνη ον λῶν τος Θ  Ξ Εδ ον λα Ζ7 

5. τ Ῥω οπορούρα τος τος τε ςς, ΤΕδ γο ΔΖ, 
᾿Ανϑηδών. ἐδ ρις ΡΣ γος ἐπθ αν τ ξδ΄ τὸ γά λα γο’ 

ὃ 19. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς τε Ἰουδαίας μέ- 
ρει τῷ ἀπὸ ᾿Ανϑηδόνος πόλεως μέχοι πέρατος, οὐ 

ϑέσις. ο. ΠΑΡΑ Ι ἢ νιον νον ὐδΘ Ξ Λδ ὦ γο΄ 

10 καὶ τῇ Θρεῦθεν “Ἵραβίᾳ πετραίᾳ μέχρι τοῦ καϑ' 

Ἡρώων πόλιν μυχοῦ τοῦ ᾿Ἰραβίου χόλπου, οὗ 
ΠΕΣ ΎΡΗΝ Ἐρς ταϑδν δ μεν τς ΚΕ Ὲ ἔγ Ζ κϑ' 2 γ 

καὶ μέρει τοῦ Αραβίου κόλπου, κατὰ περιγραφὴν 
τῆς παραλίου τοιαύτη». 

15 ὃ 14, Μετὰ τὸν μυχὸ» τοῦ κόλπου τὸν εἰρημέ- 

γον», ὃς ἐπέχει μοίρας ὑορ σΟδ,ρ οἷν ἔγς χϑ Ζγ' 

᾿“Αρσινόη ἢ Δρσιόγη ..«..«.«.«« ξᾳ γο΄ χϑ 2 

Κλύσμα φρούριον ....«.««««ο ξἔγγ, κη ἐγ 
χίρξπανὉ» ἄκρον» 2: ἢν Ὁ ΕΣ ξὃ χζ Ζγ᾽ 

δῦ Ὁ ΤΣ δῖος ΑΔΕ ἐν  ϑϑ,Σθ ξὃ ιβ΄ χο ἃ 
Φιλωτέρας λιμήν .«......««--«ος ἐδ δ΄ ;ς “ὃ 

ΠΟΘΕΝ ὐλλωνς ΠΣΘΘΜΙΝ Ἀν ξδ γ᾽ “ἧς ἢ 
δ. 15.“ ΖΦευκὸς λιμήν ἘΣ το ξδ΄ οτ ας 

ἌΠΟ ἢ οθθθν ς δ τ ες ΒΒΜΒΟῚ ἕδ' χε ἐδ 
πο ἸΝΕΧΕσ εν τ τν πὐ νοὸς ν δ ΕΣ 

Σμάραγδος ὅρος ... - -«-- ες ξδ᾽ 27 χε 
1 πὴ αλο σα ΣΤΟΝ Ὁ ΦΙΤΩΝ ἐνον νξδ γο χδ 7ο΄ 

ὙΈΘΕΥ ΤΩΝ ΣΤ ΙΝ ΤΟΝ ΘΥΕΑΝΗΝ ξδιβ χγ 27 
“Πενταδάπτυλον Ὅρος . . -«-««- ξδ᾽ κδ΄ χγ Ζ 

ΓΦ Ξ 2 

88 ΟΒαάζιον ἀκρον .«-« «6. 6 56 688 2 
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δ. 16. [Εἶτα δὲ ὑπὸ «Αἴγυπτον «Αἰϑιοπία) ἀπὸ 
ββοιο τῆς περιορίζεται τῇ ἐντεῦϑεν γραμμῇ μέχρι 
τοῦ δἰρημένου πρὸς τῇ ἐντὸς «Διβύῃ πέρατος, ἡ γραμ- 
μῇ παράκειται ἢ μετὰ τὴν ὙΠ σῖτον Αἰϑιοπία. 

δ. 17. Ὄρη δὲ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κατογομάξξεται, τὰ ὁ 
τϑ Βάσκισα, ὧν τὸ μέσον ΠΩ 

καὶ τὰ ᾿Ανάγομβρα ὁρη.... -. ««»ὃ 
καὶ τὸ Ασυφος ὥθθ 6). οὐτνς νοσεῖς 
ὃ 18. καὶ ἢ -Ἱσπὶς ῦρος οἴ ενζ 

καὶ τὸ Ὄγδαμον ὦ ὄρος. ἀρ πε )}ὴ 

καὶ τὸ Θινῶδες ὁ ὅρος. ΕΚ ΠΕΣ .γξ ὦ 

καὶ τὸ ̓ Αζαρ ὄρος , οὗ τὰ πέρατα 

ἐπέχει μοίρας .« .«..««««ὐνος «γα ὦ 
Ν --- 

ἀν ἀβος δ λων ἦς το αὶ ἀρ ε τυραν: 

" 
κξ ΖΦ 
Δ 2 
Ζ γος, 
"ϑ τὸ 
"ἐς γο΄ 

“7 2 

Ἀγ 

δ. 19. καὶ τὰ «Ἱιβυκὰ ἀπὸ δυσμῶν τοῦ Νείλου 15 
ποταμοῦ (Ὁ ὄρη, ὧν τὰ πέρατα ἐπέ- 
χϑι μοίρας Ὁ ΙΕΥΤΕ ἘΠΕ ἘΠ Δ ΑΚ ΤΕ ἘΠ Ξ 

ΤΟΣ ΧΕΙ Σ δ ταν ττενα μον ἈΦ ΜΈΕΜ 

δ. 20. «Δίμναι δὲ εἶσιν αἵδϑ᾽ 
ῇ Κλέαρτος λίμνη. « «το ὐὐ νον εν. }»β 
καὶ οἵ Δάχκοι λίμνη... «.-..»8ὲ ὦ 

καὶ Ἶ «Ἱυχομήδους λίμνη. προς τοῦς εν 
καὶ ἢ τοῦ ᾿“Πλίου κρήνη «« « ««« «»}ὴ δ' 
καὶ ἡ Μάρεια λίμνη ..««««ο. «ἕ δ΄ 
καὶ ἡ Μοίριδος λίμνη .««.«. «ἕ γ' 
καὶ ἢ Σιρβωνὶς λίμνη «. « «οὖς. «ἐδ δ΄ 

χϑ' 
57 δ 

ς7γὺ 90 
“Ξ ’ 

. ὅς 70 
κὸ 
κὴ 

Ζ 2Ζγ 

χϑ γ 25 

λα 
, ι , κι - - 

δ. 21. Κατέχουσι δὲ τὰ βορειότερα τοῦ τῆς 

Μαρμαρικῆς νομοῦ, 
“Διβυάρχαι, 
καὶ Ανηρῖται ἢ ̓Ανειρεῖται, - 80 



ἢ. ΠῚΒ. 1. ΟΑΡ, ὅ. 

καὶ Σ Βασσαχεῖται. 

ὑφ οὗς ποτομῖται. 

εἶτα ἔτι τούτων γοτιώτεροι 4 ὑγῦλαι ἢ ) Αὐγίλαι, 
ὧν. Θεστδι τσ τς ἐὴπουαυ ϑ τόνοι 

ὅ μεϑ' οὺς Νασαμῶνες 

καὶ Βακάται. 
εἶτα Αὐχῖται ἢ Αἀὐ(σ)χῖσαι, 
καὶ Ταπανῖται. 
μεϑ' οὕς Σέντιδες, 

9. καὶ Ὀβίλαι ἢ Ὃ βῆλαε: 
εἶτα Αἴζαροι. 

δ. 22. Τοῦ δὲ τῆς “ιβύης γομοῦ τὰ μὲν ἐπὶ 

ϑαλάσσῃ κατέχουσι Ζυγρῖται, 
καὶ Χαττανοὶ ἢ Χαρτανοΐ, 

ιό6 καὶ Ζυγεῖς" 

τὰ δὲ μεσημβρινὰ Βουζεῖς, 
καὶ Ογδαιμοι. 
μεϑ' οὖς δυρμαχίδαι. 

δ. 28. εἶτα ἡ Αμμωνιακὴ χώρα, 

"0 ἧς ϑέσις.. Ἔν ΠΟ 1 5 

εἶτα ᾿νάγομβροι. 
εἶτα Ἰόβακχοι, 
καὶ 'Ρουα δῖται. Ὶ 

δ. 24. Τοῦ δὲ Μαρεώτου τὰ μὲν ἐπὶ ϑαλάσσῃ 
25 καλεῖται Ταινεῖα 1) Τενεῖα. 

τὰ δὲ ἐντὸς κατέχουσι Γωνιᾶται, 
αὶ Προσοδῖται, 
μεϑ' οὔς ἢ Σκιαϑικὴ χώρα, ἧς ἢ 

ΡΟ ΚΡ τὺ - τ. 
82 καὶ οἵ Μαστῖται. 
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ὃ. 85. τὰ δὲ ἔτι μεσημβρινώτερα νέμονται 
Ιιτριῶται; 

καὶ Ὀασῖται, ὧν ϑέσις ....-. γ78 Φ 5 427. 
δ. 26. μεϑ' οὗς οἵ “ιβυαιγύπτιοι" διήκει δὲ 

παρ ὅλην τὴν μεσημβρινὴν. πλευρὰν τῆς Μαρμαρικῆς 
καὶ «Διβύης ἢ δίαμμος καὶ ἄβροχος χώρα. 

δ. 27. Τὴν δὲ παρὰ τὸν ᾿ραβιον κόλπον ὅλην 
παφάλιον ατέχουσιν Αφαβαιγύπτιοι ἰχϑυοφά- 
γοι; ἐν οἷς ὀρειναὶ ὅαχεις, ῇ τε τοῦ Τρωϊκοῦ 

{ Ἡπε οὐδένας ον ς τ οςςς: εῇ γο΄ χϑ' δ 
καὶ ἢ τοῦ ᾿᾿λαβαστριγοῦ ἢ 

“«ἀλαβαστρηνοῦ ὀρόνθυν εν θυ τὶ ἐγ κῆ 
καὶ ἢ τοῦ Πορφυρίτου ὅρους. ἔγ 'ς γο΄ 
καὶ ἢ τοῦ Μέλανος λίϑου ὕρους ἔγ κὃὸ Φ 
καὶ ἢ τοῦ Βασανίτου λίϑου 

Ο θεν αν. ΠΑ ὗδο ς δεν τ ἐς εξ Ἀγ Ζ. 
ὃ. 28. Μαρμαρικῆς μὲν οὖν εἰσι κῶμαι μεσό- 

γειου αἵδε" 
“Πευχόη, οἷς ἄπο ς κύτος κοῖς ς 7 νη 
Βοκχχυρὶς (ἢ Μοκχυρίς). ««...ὐνβ7γ"ἡ λα 
“Δευκαὶ κάμινον «««.«ο- ὑπ ες ἐγ ς ΡΥ Υ 
᾿Πξενέλασοῦν ἀν τορος ἘΣ ἘῈ “ἴεςς γγ γο΄ λὰ 
Ἐρᾶσα Ὁ. ξν αν ἔπ κὰκ ἀρ 78 ᾿λὰ 
ΠΤ] οὐχ ις οὐδεν ΤΣ ἘΦ ΡΣ τς γγ δ’ 170 
χα σαϑαλ εξ έλεθεις δε ϑοδαν γα 70. 1 2 

δ..29.. ( ᾿Αβάϑουβα: ...- .-: γαξΖ ἃ 

᾿Ἀευχοὶ νάπαι ἐς ΚΕΝ νβξ. 1 δ 
Τακαφωρὶς ἢ Τακαφουρίς -«..}7 γ΄ ἃ ς΄ 

Διοσκόρων ἢ Διοσκόριον .....»β.Ζ. κη ὅγ 
Μὸζώ τς τον ΩΣ ΕΑ πο χη 

15 

Ἂ 



200 718: |Πν. ΘΑ Ρ᾿  .: 

-Σοαρδγεθοοτα ολδλον δὶ δανυύίτης οόδε Ὁ γ) δ΄ πὴ 
ἀλών" γολ τα νέους κυδς τε τες υγ0ι ὅν Ἐν 

Μαζάκιλα ἢ ἹΜαζάκουλα. . «. - «»ὃ γ' κς “Φ 
ΠΥ λι  ς τονόρδ θα ἰην τοὶ νς τῶς Ἐ πῆς νὃ ΖΦ 18 7γο΄ 

δ. 806. καὶ ἐν τοῖς Αὐγίλαις, καὶ ἕν τοῖς 

Νασαμῶσι, 
τὰ Αὔγιλα ««««ὐος Φιο θυ δ. .»β 4 κἢ 

10 

15 

δ. 88, καὶ ἐν τῇ Αμμωνιακῇ, 

καὶ Μάγρου τόπος ...«.««««- γὃγ΄ κζ ἐγ 
δ. 81. Διβύης δὲ νομοῦ κῶμαι αἵδε" 
Πσαν ξοδδανς κ οοδ Ἐν νεῖν: γὸ ψ 2 2 γί 

Στ τῶν ἐδ ποτε τες τ δὲ γε λα 

ἹΝεμέσιον". ζσίο ςῦς τὶς {τς ὐυυσιειέδνο ἡον νεσηχη 
Τισάρχου ἢ Τρισάρχου... «- ««- γ γ᾽ ἃ ἐγ 
(  ΘΟΥ ΘΙ διδννανς πος οὐ εθον δες τρὸςσο γ8 γ᾽ Δ ΖΦ 

Σωφάνους.....«««-- ἐεεεεενς Ζ, ἢ ἐγ 
Βιβλιαφοόριονδςο «ἐς ον εἰςος νει χιθ' 1.78 
πιο  ἀπαα ὅση ν λ γὙὉ πεν ΔΖ 

δι3}. ἀουλλέρηηι ὀδνρῖο ον ιν ΟΥὉ Δ ἐγ 
ΤΠ δδομπτερλνς ς οντῖ της ἐφ ιιοῖφτς πο δ. πῶς 
Κατάβαϑμος μικρὸς - «« «««« «νὴ 2 2 
ὙΓΗ δ Εν ἐδευις ἐνὺῶς, ονθλουςος τὸς φ εἰς αὶ αὶ οι δἶδιν 
Πνιγεύς .. .- «- εἰς ὡς ον οὐκ νη ρον 
Γλαύχων ἢ Γλαυκόν..«.«.....»)ϑ ς΄ ἢ δγ 

Τουκκίτωρα - ««.« «οὐ τον. .}8 ς΄ 2 δ΄ 
ΟΠ ΠπΠορᾳΦΨἕΨἕΨἔ«οο χϑ Ζδ' 

ΖΠεδτοπεον, τγεεουοιςῖς τς οὐδ μλονς γὲ δ᾽ χϑ γο 
ἩΑΣ Σ σου ἡ ππ τος ον τις ας ἴλιοις τ γο ἃ ς᾽ 

ΕΟ πο τσ ιτπΠ π΄ γς 7 κῃ Ζδ' 

χαθεώτιξ. θῷ- -ν ς«- (ΜΠ ΨΕΡ, γῇ χῇ γ᾽" 
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ἢ τὸ ̓ ἡλεξάνδρου παρεμβολή .. ες ΖΦ κη ς΄ 
καὶ ὁ ἄμμων πόλις. ἂν αὐ μα γε Φ χη: 

δ. δά. Μαρεώτου δὲ νομοῦ πόλεις καὶ κῶμαν 
αἵδε" 

Ἡσονοχαμινον. νος τς ς ως οὐψϑυς τι ὅς 5 
Ἡἀλμαρεαν δον ς ΓΤ ΜΕΥ τ’ γϑ γο΄ λ Ζγ 
Τρτοσιριδ᾽. ὅς φτῶϑο ποσὸν ὅν 39 ἔγ᾽ λ ἐγ 

Ὑοιβέθθ.}Ὁ. οὐδοῦ » ας ΓΕ αν Ψ ΕΌ ΕΑ 7. 
᾿Αντιφίλου. ««« «οὐ νον τε σεεεννϑ ὦ γ᾽ 
ΠεθδΕ ΘΙ δ φυυ ἐν ϑϑανθτα ἐκ τοι χθ ὦ Ζεχὃ το 
Φωμωϑὶς ἢ Φαμουϑίς ΕΥΝ ΤΥ ΠῊΝ ξ Ἢ γο΄ 

Παλαιμάρεια κώμη εὐρασνιδάν εραν ξ ἃς: 

δ, 85. Καὶ ἐν τῇ Σπιαϑικῇ χώρᾳ 

ΡΥ το ΣΝ ΤΉ ΠΡ ΠΝ ξγο ἃγ' 

δ. 36. Καὶ. περὶ τὴν Μοίριδος λίμνην 15 
ΘΟ ἀπο ξυν όχι ς φϑρς περδυκτθτεις α Εν χϑ' γο΄ 

ΤΠ ον σε ΣΝ ΘΑ δι δε δι δοος ττ 2 χϑ 

δ. 37. Καὶ ἐν τοῖς Οασίταις 

Ὄασις μἰδῖο ὅνταν 3. ὃς ἀρρδκνς, ἀκολι οὶ Ἑ δ΄ χη «2 δ' 

Ὄασις ΡΠ’ γϑ γ΄ κα ἔγιβ. 20 

δ. 88. «Αὐτὸς δὲ ὁ Ἱγεῖλος ποταμὸς » καὶ οἵ περὶ 
αὐτὸν γομοὶ καὶ τῶν πόλξων αἷ ἐπίσημοι ἔχουσιν 
οὕτως" 

ὃ. 89, Πέγα Δέλτα καλεῖται, καϑ' ὃ ἐκτρέ- 
πεται ὃ Πέγας ποταμὸς, ὃ καλούμενος ᾿4γαϑὸς δαΐ- “5 
μὼν () ̓ Αγαϑοδαίμων), καὶ ῥέων διὰ τοῦ Ἥρακλεωτι- 
κοῦ στόματος εἰς τὸν καλούμενον Βουβαστιακὸν, ὃς 
ἐκρεῖ, διὰ τοῦ Πηλουσιακοῦ στόματος" ϑέσις δὲ ἐστι 
τῆς ἐκτροπὴς τοῦ Δέλτα .. «««.««ἕβ 1: 

δ. 40. Μικρὸν δὲ καλεῖται Δ ἑλτα, καϑ' ὃ σχί- 530 

ΡΤΟΙ,. ΘΕΟΒ6Β. Ι. Β 



10 

18 

20 

19 ὧι 

30 

258 118. 1Δν. ΟΑΡ, ὅδ. (' γΡ193.οἅ. Βονι) 

ε ι 4 5 τ τὶ 

ζεται ὃ Βουβαστιακος ποταμὸς. εἰς τὸν Δουσιριτικὸν 
ποταμὸν εἰ θὲ ἔἐχρεὶ διὰ τοῦ παϑμητικοὺ (ε ) στόματος, 

οὗ ἡ ϑέσις «ον νον ιν ϑννν ες ἐβ γο΄ λ.γ᾽ 

δ. 41. Δέγοιτο δ᾽ ἂν καὶ τρίτον 4 ἕλτα μεταξύ 
- 39 , 3. εἴ ἢ ες ι 

πῶς τῶν εἰρημένων, καϑ' ὁ σχίζεται 0. Βουβαστιακὸς 
εἰς τὸν δι᾿ Αϑρίβεως πόλεως καὶ τοῦ πιον στό- 

ματος δέοντα, οὗ καὶ αὐτοῦ ϑέσις .ξθ δ᾽ ἢ ιβ΄. 

δ. 42. Κατὰ δὲ τὸ Μέγα Δέλτα ἐκτρέπεται. ἀπὸ. 
3 - 3 - 

τοῦ Αγαϑοδαίμονος ποταμοῦ πρὸς ἄρκτους πρῶ- 
τ - ’ «- }Χ 

τος μὲν, ὃ καλούμενος Θερμουϑιακὸς ( Φερμουϑια- 
ὃς). ποταμὸς Ὁ ἐκρεῖ διὰ τοῦ “Σεβεννυτικοῦ στόμα-. 
τος, καὶ ἢ ἐκτροπὴ αὐτοῦ ἐπέχει 
οἰ δεκοίδυλος κεηαδνς μβαδονχε δα, πριν δ αν᾽ Δ Ήλ δ Ὴ 

͵ ι ’ ;, 

ὃ. 43, δεύτερος δὲ, ὃ. καλούμενος Τάλυ ποτα- 
ι. ει ) οἷ τ - ᾿ Γ [ Δ Ων 

μος, ὃς ἐχρεῖ διὰ τοῦ Βολβιτίνου στόματος, καὶ ἢ ἐκ-- 
« Ὁ ’, ω 2 [2 

τροπὴ τοῦ Τάαλυ ποταμοῦ ἐπέχει 
πον δε τοις ἐὸν δος ρον τροοοτ ἐρυτε } 2γ: 

[σ᾽ « 

δ. 44, οϑεν ὃ τὸ Βουτιχὸς ποταμὸς καὶ ὃ ἐφε-. 
ξῆς κατὰ παραλληλόν πὼς τῇ παραλίῳ ϑέσιν ἐπι-. 

΄ ΓΑ ΤΑΧΙ ον ΄ 
ζευγγυουσι. τὸν τ Θερμουϑιαχον (η Φερμουϑιακον) 

Μ » [4 

καὶ Αϑριβιτικόν καὶ Βουσιριτικὸν καὶ Βουβαστιακόν". 
ἀφ ὧν οἵ: μὲν εἰς ϑάλασσαν διὰ τῶν παρακειμένων. 

- Ὁ ’ 

ἑλὼν τε καὶ λιμνῶν ἐχβάλλουσι κατὰ τὰ λοιπὰ. στόμα-- 
-Ὁ 4 “Ὁ γ “ 

τα, οἵ δὲ τοῖς εἰρημένοις μεγάλοις ποταμοῖς. συμπλέ-. 
πονται. 

δ. 45. Καλεῖται δὲ κοινῶς ὃ περ τούτους τοὺς 
ποταμοὺς χώρα ἢ κάτω, ἧς νομοὶ καὶ μητροπόλεις. 
αἵδε". 

τ 9ΞῈῸΞ ΚΝ » ᾿“ η.- ω- 

δ. 40. ἀπὸ μὲν δύσεως: τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ 
9 τ ; 2 “ 

ἅπο ϑαλασσὴς ἀρχομένῳ, 
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᾿4λεξανδρέων χώρας νομὸς καὶ μητρόπολις, 

“Ἑομοῦ πόλις. μικρά ««. «ον νος ξα 2 ἔγ 
᾿ἀνδροπολίτης νομός, 

καὶ μητρόπολις ᾿Ανδρῶν πόλις. .ξὰ γ 27 

“ητοπολίτης γομός, 

καὶ μητρόπολις “Λητοῦς πόλις 
ἩΞΟΘ, δέοι. : ἘΠΜΣ τ οοοοκν Α: οὐϑι δι: ξα Ζ... 1 τ6' 

δ. 47. μεταξὺ δὲ τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ καὶ 
τοῦ Τάλυ ποταμοῦ ἀπὸ δύσεως τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ, 

ΜΜετηλίτης γομός, 

καὶ μητρόπολις έτηλις . «. «. «ξαὰ λα 
ὃ. 48, μεταξὺ δὲ τοῦ Μεγάλου ποταμοῦ" καὶ 

τοῦ (Θερμουϑιακοῦ ἢ)Φερμουϑιακοῦ ποταμοῦ πό- 
λεις αἵδε; 

Φϑενότης νομός, 
καὶ μητρόπολις Βοῦτος...«...««ξαΖ ἃ Ζὸ 

Καβασίτης νομός, 

καὶ μητρόπολις Κάβασα.......«ξὰα Φ ἢ γο' 
Σαἵτης νομός, 

παὶ μητρύπολις ΣΟΥΘ «1... «(τον ξα , ἐνῇ; 2: 

ὃ. 49. καὶ πρὸς τ δρχολῃ ποταμῷ ἀπὸ δυσμῶν, 
ἹΝαύχρατις “γώλιδ, ἐς πα λ Ἐ νον Ἐα δικ  ῆ τ 

ἀπ᾽ ἀνατολῶν πρὸς τῷ Μεγάλῳ ποταμῷ, 

Τροσωπίτης γομός, 

καὶ μητρόπολις Ἰνιίοῦυ τ τ. ἘΦ ἢ γ᾽ 

δ. ὅ0. μεταξὺ δὲ τοῦ Φερμουθϑιακοῦ χαὶ τοῦ 
᾿ΔΑϑριβιτικοῦ ποταμοῦ, Σεβεννύτης κάτω τόπων, 
καὶ μητρόπολις αὐτοῦ, 

το σος ἢ Παχναμουνίς.. «ξα᾿ γο΄ 1α 
Ξοΐτης νομός, 

Η 2 

οι 

10 

15: 

30 
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καὶ μητρόπολις Ξόϊς ἢ Ξόης ..«ξα γο΄ ΤΥ 
Φϑεμφουϑίίς) ἢ Φϑεμ β ὐὐϑι νομὸς, 
(δ) καὶ μητρόπολις, Ταούα ... .ξα γο΄ ἢ γιβ' 

δ. 51. μεταξὺ δὲ τοῦ ἐφϑοιβιποενει καὶ τοῦ 
6 Βουσιριτικοῦ ποταμοῦ" 

10 

15 

Ὀνουφίτης γομύς, 

καὶ μητρόπολις Ονουφίς Ἐπ ον .ξβ ιβ΄ ἢ γε 

Αϑροιβίτης γομός, 
καὶ μητρόπολις ᾿4“ϑοιβίς .. «.- ἐβ λ Φ 

ἹΜενδήσιος νομός, 
καὶ μητρόπολις Θμουΐξ .«. «. .ἐβ γ 2 Ζγ 

Σεβεοννύτης ἄνω τόπων, 
καὶ μητρόπολις Σεβεννυτός τ ϑ θυ ΕΣ 
Βουσιρίτης γομός, 

καὶ μητρόπολις (Βουσιρὴς 1) 
Βουσιρίςι: δ: Ἔτους ἐαρον οι  ξβοο νι δ᾽ 

“Μεοντοπολίτης νομός, 

καὶ μητρόπολις “εόντων πόλις... ξβξ. ἃ Ζιβ 
δ. 52. μεταξὺ δὲ τοῦ Βουσιριτικοῦ Ἀοεαμο 

καὶ τοῦ Βουβαστικοῦ ποταμοῦ 
Ἱγεοὺτ (ἢ Νεσὸὺγ) νομός, 
καὶ μητρόπολις Πανέφυσις « « - ἐβ γο΄ 1α ιβ΄ 

Τανίτης νομός, 
καὶ μητρόπολις Τάγις. « «««....«.ξβ δ΄ ἃ 2 γ΄ 
Φαρβαιϑίτης νομός, 
καὶ μητρόπολις Φάρβαιϑος. .. «ἐβιΣδι ἢ 2 

δ. 53. ἀπ᾽ ἀνατολῶν δὲτοῦ Βουβαστικοῦ ποταμοῦ 
Σεϑρωΐτης 1 ἢ Σεϑραΐτης νομός, 

καὶ μητρόπολις Ηρακλέους μικρὰ 
Ξὸ ὑτολις ἘΚ ΤΡΝΣ τς παρν νην τ. τον ὁ λα 
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᾿Ιραβίας νομός, 

καὶ μητρόπολις Φακοῦσσα .... «ἔγ ς 

Βουβαστίτης νομός, 

καὶ μητρόπολις Βούβαστος .... «ἔγ ιβ΄ 1 γο' 
Ἡλιοπολίτης νομός, 

καὶ μητρόπολις (Ἡλίου ἢ) Ονίου ξβ Φ ἢ ς΄ 
δ. δά. καὶ ἐν μεϑορίοις ᾿Δραβίας καὶ ᾿Αφροδι- 

τοπόλεως, 
ον ΘΝ ὐσνθῖς νος ἘᾺΝ Ἐπ λοζο ΒΘ ΔΙ ΟΖ 
Ὁ ΠΟ ΑΜ Ρτς Ἐπ χϑ. Ζγ 

ὙΣΤΟτυυν πΌ118 τ νκοδ κα τοῖς Ἡρδιγν ἘΣ ΘΑ 

δὶ ἧς καὶ Βαβυλῶνος πόλεως Τραϊανὸς ποτ. δεῖ. 

δ. δὅ. Τὰ δὲ μεσημ μβρινώτερα τοῦ ΜΙεγάλου 
“Ζέλτα καὶ τῆς χάτω χώρας καλεῖται Ἑπτὰ Ἱνομοὶ (ἢ 

Ἑπτανομὶς), καί ἐστι πρῶτος γομὸς πὸ δύσεως τοῦ 

ποταμοῦ Μεμφίτης; καὶ μητρόπολις αὐτοῦ 
ἘΠ ΡΟΣ ἀν όταν σὺν ἔν ΤΡ ξα Ζγ᾽ κϑ' 2γ' 
καὶ ὁμοίως ἀπὸ δύσεως τοῦ ποταμοῦ μεσό γειος 

πόλις ̓ Ακανϑὼν ἢ (κανϑ' Ὡν» «ον «ἕα γο΄ χϑ' γο᾽" 
δ. 56. εἶτα καϑ' ὃ μέρος σχίξεται ὃ ποταμὸς, 

ποιῶν γῆσον τὸν ἜΣ γομὸν, καὶ ἐν τῇ 
νήσῳ ἹΝείλου πόλις μεσόγειος.. 5: 59 Ζ᾽ 

δ. 57. ἴω καὶ μητρόπολις πρὸς τῷ δυτικωτέρῳ 

τμήματι τοῦ ποταμοῦ 
“Εφακλέους πόλις μεγάλη. « ««««ξα Ζγ κϑ' ς΄ 
καὶ ἐν τῇ νήσῳ 
ἹΝείλου πόλις μεσόγειος . ..... ξβ κϑ' Ζδ 
ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῆς νήσου ᾿ρσιν οἵτης νομὸς καὶ 

μητρόπολις μεσύόγειος ᾿Αρσινόη. . . «ξα γο χϑ Ζ 
καὶ ὅρμος Πτολεμοαΐς ..«..«.««ξα γο΄ κϑ' γ΄. 

[4 

10 

1 
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ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς νήσου ᾿Αφροδιτοπολίτης νο- 
μὸς, καὶ μητρόπολις ὁμώνυμος 

-φροδίτης πόλις ΑΕ τα «ξβ δ΄ χϑ.: γο΄ 

εἶτα ὁμοίως ἀπ᾽ ἀνατολῶν τὴς νήσου, 

5 ᾿Αγγυρῶν ἢ -“Ἰγκυρῶν πόλις... 5: χϑ' ἊΣ: 
ὃ. 58. καὶ συνίασι μὲν οἵ τὴν γῆσον ποιοῦντες 

ποταμοὶ κατὰ ϑέσιν. .....νν ον «ξβ κῃ «δ΄ 
δ. 59. Συνάπτει δὲ ἀπὸ μὲν δυσμῶν τοῦ ποτα- 

μοῦ νομὸς Οξυρυγχίτης; καὶ μεσόγειος μητρόπολις 
10 ὈὌξύρυγχος -««ὐνν εν εν εν νξα 70΄ κῇ γ΄ 

εἶτα ὁμοίως γομὸς. Κυνοπολί ἰτης; καὶ μητρό- 
πολις ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ 

ΓΙ ἈΤΥ Α ΤΣ Ἐν ὙΠ ΤΑ τω Ὁ 0 0 ῦ 0 

ἡ ἀντίκειται ἐν τῇ νήσῳ 
13 Κυγῶν πόλις. «««ὐὐν νον νον ἐξῇ ς΄ κη γο’ 

καὶ ἐφεξῆ ς ἀπ᾿ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ 
“Ἱκορὶς ἢ ΡΣ ΘΝ ΕΣ ΑΔ τ Ξ Ὁ χη ΖΦ 

καὶ μεσόγϑξιος 
ἀἀλαβαστρὰ ἢ) Αλαβάστρωνπόλιςξ8. ΖΦ χηγ᾽ 

90 δ. 60. εἶτα Ἑρμοπολίτης νομὸς, 
καὶ μητρόπολις ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ μεσόγειος τῇ 

“Ἑρμοῦ πόλις μεγάλη ΤΕ ΟΝ ὙΠ 073 Ὁ γο΄ κη 7 ιβ΄ 
καὶ ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ παρακείμεναι 
ἐρυλαδαύ ἐς ρος οὔ οε το 0Α: 

25 δ. 61. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ νομὸς 
᾿Αντινοἵτης καὶ μητρόπολις αὐτοῦ 

Ὁ εν Ὁ οἷν πόλι τειν τ προ τνττὴς «ξβ ιβ΄ κὴη ς΄ 

οἷς νομοῖς προοςγράφονται οἱ δύο Οασῖται. 

δ. 02. Τὰ δὲ ἔτι μεσημβρινώτερα τῶν ἑπτὰ γο- 
80 μὼν καλεῖται Θηθαὶς καὶ ἄνω τόποι. 



( Ρ.-156. εἀ. Βου!.) ΤΑ ΒΓΔ. ἘΤ ΑΒ 6. 202 

δ. 68. Εἰσὶ δὲ καὶ ἔνγταυϑα, ἀπὸ μὲν δύσεως 

τοῦ ποταμοῦ “Δυκοπολίτης νομὸς καὶ μητρόπολις με- 
σύγειος, Δύχων πόλις. ««..ςς.- ξα Ζδ΄ κη 

ὃ. θά. Ὑψηλίτης ψομὸς, καὶ μητρόπολις 

τ ηλη (ΣΕ ψηλή) ««ὐὐνίοναςς δβ τ ἔγ 

δ. 05. ̓ φροδιτοπολίτης γομὸς, καὶ μητρό- 
πολις μεσόγειος 

“ἀφροδίτης ΟΡ Δ ΉΔ᾿ 

εἶτα μεσόγειος 
Κροκοδείλων πόλις... ««. ΔΕ τιν δε ι γε 

ὃ. 66. Θινίτης ( Θηνίτης) νομὸς, καὶ μητρό- 

στολις 

Πτολεμαὶς ἡ “Ἑρμείου... «.««- ξα Ζγ΄ κξ ς΄ 
εἶτα μεσόγειος ὁμοίως ἀπὸ δύσεως τοῦ ποταμοῦ, 

ὙΠ)υδαδ ροῦν ἀν ΚΑ ΔΕΣ ἘΣ 7 
ὃ. 67. Διοπολίτης νομὸς τῶν ἄνω τόπων, καὶ 

μητρόπολις 

Πρ πσεόλιδ βιαερψν:νν:  δονο τος τἱ ξα γ΄ 'ς γο΄ 
δ. 68. Τεντυρίτης νομὸς, καὶ μητρύπολις 

Τερεύρα . Ὑτὺ- δ ἐλ ΤΟν ἕᾳα Ζγ χς ς΄ 

καὶ κώμη μεσόγειος Παμπανίς. «ἔα Φ κε Ζδ' 

δ. 09. ( εἶτα ὁ έμνων, καὶ μεσόγϑξιος χώμη 

ὙΠ θυ δ ςς δ ύϑρδναις ἘΣ .ξὰ ΖΦ χε γο΄ 

ὅ 

10 

15 

20 

δ. 70. Ἑρμουϑίτης ῶ ἜΤ ΥΣ γομὸς,- 

καὶ μητρόπολ ις 

Ἑρμουϑὶς ἡ Ἑρμωνϑίς -«««.«««ξα Ζγ΄ κε γ' 

καὶ ἐφεξῆς Δάτων πόλις . «. « .« «ξα «Ζ δ΄ χε 

εἶτα ᾿Απόλλωνος πόλις μεγάλη. «ξα Ζγ΄ χδ γο΄ 
εἶτα κώμη μεσόγειος Φϑωνϑίς. .«ξα γο κχδ γ΄ 
καὶ γῆσος Ἐλεφαγτίγη .-.«««ο- ξαυ, ὑαγ Σ  ιβ 

᾿Σ 

80 
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δ. 71. ἀπ᾿ ἀνατολῶν δὲ τοῦ ποταμοῦ 41»- 
’ 3 

ταιοπολίτης γομὸς, καὶ μητρόπολιε Ανταίου 

μεσοχέθορ τὰ δασέως τς ἑκα «ἐβγ κξ γο 
καὶ ἐφεξῆς Πάσσαλος ἢ Πασ- 

5: συλ 3  ακάνν ς κ Σ δν τις ὙΠΕ Ξ ε' κῷ ΖΦ 
δ. 72. Πανοπολίτης γομὸς, καὲ μητρόπολις 

Πανύπολις () μανῶν πόλις) . . «ξβ γξ γ 

εἶτα «Δεπιδωτῶν πόλις. - « « - -. «ξβ ἃς γ᾽ 

εἰτὸΣ ΧηνΟβοσχίο αν «ες τοις ξβ ς Ζ 

ἴἾ6 ὁ εἶπον, Καινὴ πϑλις'.... ἧς ὡς ςς τ Ἐβεείοὐρεξι 7. 

δ. 78. Κοπτίτης νομὸς, καὶ μητρόπολις με- 

. σύγειος 
Κοπτὸς ἢ Κοπτὶς πόλις ..... «8 ΖΦ χς 
εἶτα ᾿Απόλλωνος πόλις μικρά .. «8 ΖΦ κε Ζγ' 

15 Θηβῶν γομὸὺς, καὶ μητρόπολις 
Ζιὸς πόλις μεγάλη κυ ἀνε δοτ α ξθ χε ὦ 

εἶτα Τούφιον .....- ἜΤ κ8 7 
ἘΣΣῚ ΤΣ ΠΡ ΤΠ δ ἢ ἕβ γ8 

εἶτα Εἰληϑυίας πόλις.......... ξβηβ' σἰαδὲν δ' 
202 εἶτα Τύου μεσόγειος ἜΝ ΑΝ, Στοῦ ξβιδ΄. οοοἱὸ) ν᾽ 

εἶτα Ὄμβοι 1 ἩΡΟμβοθύαν Σ ὑϑος δβ κὃ ιβ΄ 
εἶτα Συήνη.-. ἀπε ἀκ νας ἐζλλονς δι χε τε ἐξβ Ἀγ Ζ γ᾽ 

’ 

δ. 74. ἔπειτα Δωδεκασχοινος, 
ὑπ αν. Ἰμλ 9. 9) - 2 ͵ 3 - 

(ἧς ἀπ᾽ ἀνατολῶν εἰσὶν .ἄραβες, καλούμενοι «Αδαῖϑι 
323 οὖ ) τ 32 - - - 

55 ἢ Αἰἰδαϊῖοι). [ἐν οἵς] ἀπ᾽ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ μετα 
: ον ζξυ) ι , 

τον. Καταῤῥακτην τὸν μικρον, 
Ὁ ΕΟΓΕΝ ὅς, ΣΑΣ Σιν ΤΌ ΣΌΣ ἐπε τές ἀχὸ ξαᾳ Ζγ 7 Ζ δ΄ 

Ἱερὰ «Συκάμινος.. «ὦν τυ τιον": ξα Ζδ'΄ 57 γο 
Ὡιλίξι (ἡ οδίλαιν. ρελτρευξα ξα γο΄ γ ΖΦ 

τοὶ ὅν Πεγαχομηθοότο:". (ιν ἐκον τς ἘΣ οννξα γο χγ ιβ΄ 



Ὁ Ρ.197. οἁ. Βο!) ΠΙΒΥΑ ΙΝΤΕΕ. 20ὅ 

ἧς ἀντικρὺς ἀπὸ δυσμῶν τοῦ ποταμοῦ 
ἐβελχ τ ἀ τ, στο ΔΤΗΝ ΟΡ σύ αορη; γε; 

δ. 75. Νῆσοι δὲ τῇ «Αἰγύπτῳ καὶ τῇ Διβύῃ πα- 
ράκεινται, ἐν μὲν τῷ Αἰγυπτιακῷ πελάγει; ὦ 

᾿4ηδονὶς νῆσος... «..«.««{...}βγο λὰ Ζγ' 5 
Τυνδάριοι σκόπελοι; νῆσοι τρεῖς .«»ε Ζγ΄ λὰ Ζ 
ϊνήσισίπο γησος. «0 τον το ο)ς Φ᾽ λα γο 
Φωκοῦσσαι, νῆσοι δύο . « - «-««οὖ΄ς Ζγ΄ λα 
πηδωνίω νῆσος «....{ὺ 02 ηῃ Φ 0λὰ « 

ὃ. 76. Δίδυμαι, νῆσοι δύο. ..ἕ λᾶν ΦΥ 
ΦΥΤΤΝΣ γος. τ ϑιδ ορ ἈΕΑΟΣ ΔΉ ΕΟ λα ς΄ 

δ. 77. Ἐν δὲ τῷ “Αραβίῳ κόλπῳ νῆσοι αἵδε: 
Σαππειρήγη ἢ Σασπειρήνη νῆσος ἐδ δ΄ χη 
:ἀφροδίτης νῆσος ΝΣ ΔΕ ΡΈΕΙ δ ΟΥ ΣΡ 

ἄγαθωνος νῆσος. «τυ νος ἘΞ Ὁ 7 79. 01 

κ ἢ 
(Ὁ Κεφ. ς. 

’ »-» Α ΄ 

θυ ης τῆν Ἐγ το 8. 98ϑὲ 61 δ' 

[2 φρικῆς πίναξ δ΄.] 
1 Ἥ ΕῚ ; Υ Ε7 ΓΔ τῳ 2 . τ 27 

δ. 1. Ἡ ἐντὸς “Ζιβυη περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἃ 9- 
Ὁ 3 ω- 

κτῶν ταῖς τε δυσὶ Μεαυριτανίαις, καὶ Αφριχῇ, καὶ 90 
Κυρηναΐκῃ, κατὰ τὰς ἐκτεϑειμένας αὐτῶν μεσημβρι- 

ι Δ 

γὰς γραμμάς" 
. 3 ω ᾿ - 

δ. 2. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν μέρει τῆς Μαρμαρι- 
-Ὁ «κ κ κ 7 7 τ 

κῆς, κατὰ τὸν διὰ Δαρ(δά)νεως πόλεως μεσημβρινὸν, 

μέχρι τοῦ ἐκτεϑειμένου τῆς Μαρμαρικῆς πέρατος, καὶ 25 
7 - « , ) ΠΩ Ὁ 

ἔτι τῇ ὑπὸ τὴν Αἴγυπτον «ἰϑιοπίᾳ ἐκ τοῦ αὐτοῦ με- 
- , ᾿ τ ͵ - ͵ ’ὔ Ἷ ’ 

σημβρινοῦ μέχρι πέρατος. οὗ ϑέσις, να δ΄ νότου γ΄ ς΄" 



10 

20 
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200 118. ν΄. ΘΟΑΡ. 6. 

δ. 8. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐντὸς Αἰϑιοπίᾳ, 

ἐν ἧ “ἡγίσυμβα χώρα κατὰ γθαμμὴν. τὴν ἀπὸ τοῦ εἰ- 
ρημένου πέρατος ἕως τοῦ κατὰ τὸν ἝἙσπέριον καὶ 

Μέγαν καλούμενον κόλπον τῆς ἐχτὸς ἜΣ » οὗ 

ΠΥ μ μὰ μον ἀδυλει μὰ δ΄. 

δ. ἅ, ἀπὸ δὲ δὺυ σμῶν τῷ δυτικῷ ὠκεανῷ, ἀπὸ 

τοῦ εἰρημένου κόλπου, «μέχρι τοῦ τῆς Τιγ γιτανῆς 

αυριτανγΐας πέρατος, οὗ ἢ παράλιος ὁ ἔχει οὑτως" 
ὃ. .ὃ. Μετὰ τὸ πρὸς τῇ Τιγγιταγῇ Ιαυριτα- 

γίᾳ πέρας 
Σούβου ποταμοῦ ἐχβολαίΐί ος....8ὅ χε 

Σαλάϑου ποταμοῦ ἐχβολαί....8.γχΧἡ' κβ 
χ 2 ΥΩ 

Χουσάριος ποταμοῦ ἐχβολαί.. .1 κα 70 

ἜΜ Εν ΝΑ ἘΜΉΕ, ΔΤ Ή τ 

᾿Οφιώδους ποταμοῦ ἐχβολ ΜΕΡΝΣ κ᾿ 
δ. Θ. ΔΒεγαζεῖ 7 ἢ Βάγαζα πόλις τι ιαᾳ .9ϑ 

Ἰγουΐου ποταμοῦ ἐχβολαΐ .. .. «τ ιἢ γ' 
“Σαλουεντία (ἢ “Σολουεντία) ἃ ἀήρ. ΣΦ, τὰ 

Μάσσα ποταμοῦ ἐχβολαί..... «ὁ ις Φ 

᾿Ιάρζειϑα πόλις. ««οὐν νιν ον οὗ ΤΕ ΨΦ 

Δαράδου ἢ Δάραδος ποταμοῦ 
ΘΕ ΘΡΟΜΟΜΕ Ἐ ΘΆΣΟΝ ΑΕ {8 
ΤΡ ΡΩΘΦΕΥ ΔΆ ΦΕΡ Ρ ΘΔ ιὃ 

Βάβιβα ἢ Βαάβιγα πόλις .. «...ἐὦ {γ 

“Αρσινάριον ἄκρον . ««««.«... «ἢ ιβ 
“Ῥυσσάδιον ἄκρον ...«.«....«ἢ Φ ια 

δ. 7. Εἶτα ἐν τῷ “Εσπερίῳ κόλπῳ, 
[4 Ρλ) 4 Ὁ ᾿ 

Σταχειρος (η Τραχιρος) ποταμου 

ἀπ ΚΝ ἀσψς ϑασοα  ΡΘΕ ΠΡ ΘΙ δ ἐν ὦ {α 



(" Ρ.128..4.Βεν.) ΤΙΒΥᾺΑ ΓΝΤ ΒΕ. 

“Περφώσιος ἢ Περιφώσιος λιμήν. ια 

Τα χοοῦ ἀπθον... «τνιϑ τος ας 
ΙΝία ποταμοῦ ἐχβολαί ἐλ τννν 7 ὦ 
ἙἙσπερ(γου πέρας, ἄχρον. Οἷα οὐ 

ἹΜασσιϑόλου ποταμοῦ ἐχβολαί . ιὃ 
“Ὑπόδρομος “Πἰϑιοπίας. ἐΠΘΝΣ δὲ εἰ 

ιΖ 
Δ ζ 

τι ὀρ 
π- ΄ 

ς΄ 70 

8 δ΄ 

207 

ὃ. 8. Ὅρη δὲ ἐν τὴ Αιβύῃ ταύτῃ κάτω όμασται, 

τό τε Μαάνδρον ( Ἵτάνδρουλ ὁ ῦρος, ἀφ. οὗ ῥέουσιν οὗ 

ἀπὸ Σαλάϑου ποταμοῦ μέχρι άσσα ποταμοῦ πο- 
τ τῇ τ ’ . Υ σι ταμοί, οὐ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας τὴ, ι9ϑ' 

καὶ τὸ καλούμενον Σαγάπολα (6) Σαλάπολαλ) ὅρος, 

ἀφ᾽ οὗ ὃ Σοῦβος ποταμὸς δεῖ, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει 
μοίρας -««οὐν νιν σντν νον σνννν β 

καὶ τὸ Ῥυσσάδιον ὁ ὅρος, ἀφ᾽ οὗ ὃ τ Στάχειρ πο- 

ταμὸς δεῖ, ποιῶν τὴν πρὸς αὐτῷ λίμνην Κλονίαν » οὗ 

τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας. ἜΝ ΠΑ ἘΚ τα. 

δ. ϑ. (ὦ καὶ τὸ καλούμενον Θεῶν ὄχημα 0ρος; 

ἀφ οὗ ὃ ΜΙασσίϑολος ποταμὸς δεῖ ι9ϑ' 8 

καὶ ὃ “Κάφας ῦρος, ἀφ οὗ ὃ Δάραδος ποταμὸς 
δεῖ, οὗ τὸ το ἕπέχει μοίρας. δον τρις [η 

δ. 10. καὶ τὸ καλούμενον Οὐσάργαλα (ἢ Σου- 

σάργαλα) ὁ ρος, ἀφ᾽ οὗ δεῖ ὃ Βαγράδας ποταμὸς , οὗ 

τὸ μέσον ἔπέχει ἜΧΟΙΣ ΟΣ Ὁ Τὴ χ ζ 

οὗτος, φερόμενος διὰ τῆς “Αφρικῆς, εἰςβάλλει εἰς 

τὴν ϑάλασσαν κατὰ ὁ ὁ ὁ ο ὁ οὐδὲ λβ 76 
δ. 11. χαὶ τὸ Γίργιρι (ἢ Τίργυρις) ὅρος, ἀφ οὗ 

ὃ Κίνυψ (ἡ Κίνιφος) ποταμὸς ῥεῖ, ἔχων τὰς ἀρχὰς 
κατὰ δύο ϑέσεις «««««ὐὐν νιν νυ β 

ΠΟΥ ΟΣ ΠΟΘ το τΑ ΣΟΥ τ τ ΟΥΝς 
ι - 4 , ἘΞ: 

αἵ δὲ συναφαὶ τῶν δύο ϑέσεων . μβ 

χα 

χιχ 

“8 

10 

ι9 ωι 
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δ. 13. καὶ τὸ καλούμενον Θάλα ὅρος, οὗ τὸ μέ- 
σον ἐπέχει μος τοι ε: -λὴ 

καὶ ἣ Ῥαραμαντικὴ φάραγξ....ν 

καὶ ὃ ̓ Δρουάλτης ὦ ὅρος ἈΦ ΉΥΝ ἢ .17 

καὶ ὁ Αἄράγκας ἢ Αράγγας ὕρος.μζ Φ α Ζιβ 
᾿Ξ τσὶ 

δ. 18. Ποταμοὶ δὲ ἐν τῇ μεσογείῳ δέουσι μέ- 
ζίστοι, Ο τε Γεὶρ ποταμὸς "Ὁ ἐπιζευγνύων τό τὸ Ου- 
σάργαλα ὦ ὄρος καὶ τὴν φάραγγα τὴν Γαραμαντιχὴν, 
ἀφ᾽ οὗ ὃ ἐκτραπεὶς ποταμὸς ἐπέχει κατὰ ϑέσιν 
μοίρας... «αὐτο νεκκνκσ σεν σεν τομβ ἐς 

ὅστις ποιεῖ τὰς Χελωνίδας λίμνας, ὧν τὸ μέσον 

ἐπέχει μοίρας - - «νον ον νοσνν μϑ' Ά 

[ὃς] καὶ διαλιπὼν, καὶ ὥς φασιν, ὑπὸ γῆν ἐνεχϑεὶς, 
ἀναδίδωσιν ἕτερον ποταμὸν, οὗ τὸ μὲν δυσμικὸν πέρας 
ἐπέχει μοίρας - «««ὐὐν ον νιν σε ον μος ις 

τὸ δὲ ἀνατολικὸν τοῦ ποταμοῦ, ποιεὶ τὴν Ἰγοῦβα 

(ἢ Ἰνούϑα) λίμνην, ἧς ϑέσις ....ὖν 8 

δ. 14. καὶ ὁ Νίχειρ ποταμὸς ἐπιξευγνύων χαὶ 

αὐτὸς τό τε Μανδρον ρος καὶ τὸ Θάλα ὅρος" ποιεῖ 
δὲ καὶ οὗτος τήν τὸ Ινιγρῖτιν λίμνην, 
ἧς ϑέσιρ. «ὐν νον ν νειν εν εν σε τεν εξ ἰὴ 

καὶ πρὸς μὲν ἄρχτους ἐκτροπὰς δύο ἐπί τε τὸ Σα- 
γάπολα ὅρος, καὶ ἐπὶ τὸ Οὐσάργαλα ὕρος: πρὸς 
ἀνατολὰς δὲ ἐκτροπὴν μίαν, ἐφ΄ ἧς λίμνην Αιβύη», 
ἧς ϑέσις «οὐ νν νιν τιν κεν εν εν οἦδ ις ὥ 

πρὸς μεσημβρίαν δὲ ἐχτροπὴν μίαν ἐπὶ τὸν Ζαρα- 
δὸν ποταμὸν κατὰ δύο ϑέσεις... Ἴ5: ΠΑ 

Τὸ Ἀπ ΑΣΑ Δ τις εκ ΠΕΡ ΤΕ, ΑΠΟΕαΣ Ἐν ιγ 4 

δ. 15. Ὑπόκειται δὲ ταῖς μὲν Μαυριτανίαις ἢ 



Ὁ Ρ.129.ε4.Βον)} ΠΙΒΥΑΊΝΤΒΗ. 209 
[ ΚΕ) - Ἀ ΠΩ ἫΡὉ ε 

Γαιτουλία, τῇ δὲ Αφρικῇ καὶ τῇ Κυρηναϊκῇ, ἢ 
3» ΄ ᾿ 

ἔρημος Διβυη. 
Ὰ « ᾿ τ Θἢ Γ' 

ὃ. 10. Καὶ τὰ μέγιστα μὲν εϑνη κατανδμεται 
- Ὁ 39 ὰ 

τὴ» Λιβύην, τό, τε τῶν Γαραμάντων, διῆκον ἀπὸ 
τῶν τοῦ Βαγράδα ποταμοῦ πηγῶν μέχρι τῆς Ιγοῦβα 
λίμνης, 

᾿ ι » ΄ .“ ᾿ 
καὶ τὸ τῶν Μελανογαιτουλῶν;, οἵτινες κατέ- 

τ - ’, 32 “- 2 

χουσι τὰ μεταξὺ τοῦ Σαγάπολα ρους καὶ τοῦ Οὐ- 
σάργαλα. 

-Ὁ « [2 

καὶ τὸ τῶν Πυῤῥαίων Αἰϑιόπων γένος, οἵ εἰσι 
- «. - 

μεσημβρινώτεροι τοῦ Γειρὸς ποταμοῦ, 
Ὺ ᾿ -» - 5 ’ (Φ ΕΔΕῚ 32 

χαὶ τὸ τῶν ΝΝιγριτῶν Αιϑιοπῶν, οἱ εἰσιν ἀρ- 
’ - - 

“τικωώτεροι τοῦ ΙΝίγειρος ποταμοῦ, 
᾿ - -" ν , ΟῚ 

καὶ τὸ τῶν Δαραδῶν, οἵ κατέχουσι τὰ ἐπὶ ϑα- 
λάσσῃ τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ, 

- 2 ; 

καὶ τὸ τῶν Περόρσων, οἵ εἰσιν ἀνατολικώτεροι, 
ἀαπρο  ἐρ Ὁ ΑΔ] ὔ ἘΠ Ὁ 5 εἰ τῷ -Ὕ 

καὶ ἅπὸ ϑαλασσης τοῦ ὁρους; 0 καλεῖται Θεῶν 
.᾽ 

οχημα, ἔ 
4 Δ, ΟΦ - ’ 

(Ὦ καὶ τὸ τῶν Οδραγγιδῶν Αἰϑιόπων, τὰ με- 
«. - 5 “- Ἄ 

ταξὺ κατεχόντων τοῦ τε ΚΚάφα ὄρους καὶ τοῦ Θάλα, 
Ὰ ι - ἰς “3 ς 5 ΣΌΝ ᾿ “ 

καὶ τὸ τῶν ἥιμαπων, οἱ δίσιν ὑπ αὐτο τὸ Θαλα 
ΕΙΣ 

ρος, 
Ἄς τὶ ω - ῳ 1 τ - " καὶ τὸ τῶν Νουβὼν, τὰ δυσμικὰ τῆς φάραγγος 

“ν᾿ 

τοῦ ὁρους κατεχόντων, 
Ν κ - ΠῚ ε; 5 ’ Ὁ 

καὶ τὸ τῶν Δερβικκῶν, οἵ εἰσι δυσμικωτεροι τοῦ 
2 ’ 3: 

“ραγκα τς Ἶ 
ὦ 5 3» ᾿ 

δ. 17. Ελασσονα δὲ εἰσιν ἔϑγη, ἃ κατέχουσι 
᾿ ᾿ ἄν ’, ι ᾿ ΄ 

τὰ μὲν ἐπὶ ϑαλασσῃ μετὰ τὴν Γαιτουλίαν, 
39 2 

«Αὐυτολάται (ἢ Αὐτολάλαι), 
ΑΥ̓͂ ’ ΡλῚ ’ὔ 

καὶ Σηραγγαι (ἡ Σιρα 77 α!)» 

1ο 

15 

20 
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παὶ Μαυσωλοὶ μέχρι τοῦ Μάνδρου ὄρους. 
- 2 ι 2 

εἶτα πρὸς αὐτὸ καὶ Ῥάβιοι (ἡ Βάβιοι), 
καὶ Μαλκόαι, 

καὶ Μάνδοροι, μέχρι τῶν Δαραδῶν" 
ὅ μεϑ' οὖς Σοφουκαῖοι, 

καὶ ὑπὸ τὸ Ῥυσσάδιον ὅρος Δευκαιϑίοπες- 
ὧν μεταξὺ καὶ τῶν Περόρσων (ἢ Πυρόρσων) διήκει 
τὸ; Πυῤῥ ὃν πεδίον" 

εἶτα τοῦ μὲν Σαγάπολα ὅρους ἀφθκτικώτεροι Φα- 
ιο ρούσιοι, 

- ι 3 ’ 3᾽ 39 ’ 

τοῦ δὲ Ουσάργαλα ρους ἀρκχτικώτεροι ἸΥ ατϑ μ- 
βεὶς, 

- Ε ᾿ ΕΠ .}5 , 
τοὺ δὲ Γίργιρν ὁρους ἀνατολικώτερον Δυγξα- 

μᾶταῦ 
Ἂ ΄ 

ι6 καὶ Σαμαμῦυχιοι. 
᾿ 3 

δ. 18. καὶ μεταξὺ μὲν τοῦ Μάνδρου ὄρους καὶ: 
τοῦ Σὰἀγάπολα ὄρους Σάλαϑοι ἢ Σαάλϑοι.. 

καὶ Ζαφγῖται (ἢ Δαφϑῖτα), 
ΝΥ , 

καὶ Ζαμαζίιοι; 
39 Ψ" 

50 καὶ ἤροκκαι, 
39 Υ Ὡ Γ 

καὶ (Τεκπᾶν οἱ ἢ). ἹΚετιανοὶ μέχρι. τῶν γιγριτῶν 
τῶν Αἰϑιόπων. 

κι - 2 ’ 3} 

ὑπὸ δὲ τοῦ Οὐσαργαλα ὅρους ΣῸ υβούρπ οθξς. 
ὑπὸ δὲ τὸ Γίργιρι ὄρος, ὡς ἐπὶ τοὺς Γαράμαντας, 

5 Πακκόοι, 

χαὶ Δαυχῖται, 
καὶ Καλε(δ ται μέχρι τῆς Ποῦβα λίμνης" 

- - ι - ΡῚ ’. 

δ. 19.. εἶτα τῶν μὲν Δαραδῶν ἀνατολικώτεροι. 
Μακχούρηβοι, 

80 τῶν δὲ Σοφουκαίων Σ᾿ ολ ουέντιοι" 
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. ’ . ᾿ 

τούτων δ᾽ ἀνατολικώτεροι ᾿Αντίκολοι, οἵ καὶ 
Φραυρούσιοι, 

καὶ Χουρῖται, 
καὶ τ μέχρι τοῦ Κάφα ὄρους" 

: οὗ μεταξὺ καὶ τοῦ τῶν Θεῶν ὀχήματος ὄρους 

Ορφεῖς: 
[Ξ. 5) ει [4 

ὑφ οὺς Ταρουαῖλται, 
. ΄ὔ 

καὶ ατιτες, 
13 , ᾿ 3» 

καὶ ἀφρικέρωνες μέγα ὅϑνος.. 
δ. 20. καὶ πάλιν τῶν μὲν Ὀδραγγιδῶν Αἰϑιό- 

,, 39 -Ὁἃ ΣΙ , 

πῶν μεσημβοινώτεροι 4 αἵμαι (ἢ ἀχάμαὺ, 
τῶν δὲ Μιμάκων Γογγαλαι" 
μεϑ' οὺς ΙΤανοσβεῖς" 
5: ΄ ’ - 

εἶτα Ιαβάϑιραι μέχρι τοῦ “Ἱρουάλτου ὕρους. 
δ. 21. Καὶ μεταξὺ μὲν τῆς Διβύης λίμνης, καὶ 

τοῦ Θάλα ὅρους ᾿Δλιταμβοὶ 

καὶ Μάνραλοιἢ Μαύραλοι, 
μεταξὺ δὲ τούτων καὶ τῶν Ιγουβῶν “Δρμεῖαι. (ἢ 

32 οὖ 

ἄρμεξα!), 
ΕΥ͂ [4 

καὶ Θαλαι.. 

καὶ 4 ὅλοπες, 
232 -Ὁ [ ω- γ ωὩ ὃ 

καὶ ἀστακοῦροι μέχρι τῆς φαραγγος τοῦ ρους" 
δ, 22. χαὶ ἀρχτικώτεροι μὲν τοῦ «4ράχγα ὄρους 

γ 

ρόκκαι, 
3 4 .39 ᾿.: 

ἀνατολικώτεροι δὲ σσαρακαι: 
ι ᾿ - - -.2.,. ’ 

καὶ μεταξὺ δὲ τῶν Δερβικκῶν καὶ τοῦ “φουάλτου 
ΡῚ -ὋὌ 

ορους Δ ερομονεῖς" 
τον ᾽ τ 3 “ ς- ι 

δ. 26. καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Αφρικέρωνας ὡς πρὸς 
λιβόνοτον [} Αγαγγῖναι Αἰιϑί ἐοπες' 

ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων ὑπὸ μὲν αὐτὸν τὸν ̓ ρου- 

10 
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ἄλτην ὕρος καὶ μέχρι τοῦ ᾿4΄ραγγα ὄρους οἵ Ξυλικ- 
κεῖς Αἰϑίοπες" μετὰ δὲ τούτους οἵ Οὐχαλικκεῖς 

«Αἰϑίοπες. 
ὃ. 24. Πόλεις δὲ ἐν τῇ χώρᾳ κατονομάζονται, Ἐν 

5. μὲν τῷ παραϑαλασσίῳ τμήματι αἵδε" 
7 ἢ Αὐτολάται .......Ὁ .γ ὅγ 

Θουηλὰϑ' (ἢ Θουοιλαϑ).....-. τα Φ κα γο' 
ΡΟΣ ΡΟΝ ΘῸ ΕΣ Α, Π Ὁ ονέν: ιβΖ καὶ δ 
ἹΜάχουρα. .-«τὐὐνο οὐ τὰν τὸ ἀύβο ἡ χδδ 

λ0 0. Θύβουξ ἐν τῳ υου τὐθένος πο δ) 177 
Ἰάρζειϑα ἢ ̓Αρζειϑα......««ἰς γ΄ ιτβ δ 

ὃ. 25, “Ὑπὲρ δὲ τὸν Ἰγίγειρα ποταμὸν ἀποϑεν 
πόλεις αἵδε" 

Τ᾽ αλουβιθ" δισστος σῦν σις ον ἴὴ γο΄ κβ γο΄ 
15... ἡολυχάθ' σα δ νος ον ΤΠ τον χγ κὃ 

Τουύξαβα ον δον τς μι Δϑ ΚΝ τὴ 9 2 
Βύνϑα (ἢ Βίνϑα).....«οςςκἱ δ κα 

δ. 206. Καὶ ὑπὸ τὸν ποταμὸν πόλις ἢδδ᾽ 
νυ ϑης ς τ τιν Ὁ τς δον ο οδν χὰ νὸ 

20 δ. 27. πρὸς αὐτῷ δὲ τῷ ποταμῷ ἀπὸ μὲν ἂρ- 

κτῶν τοῦ ποταμοῦ 
ἡΙεσσίϑη, «πον ὦ δῖνς τρῶς ὠφνδθ ἰῆ 
Θίγήυ ὡς ΤΥ θυ ρϑυΣθς κα ἐξ Φ 
ιρυφη - τϑ ξυνὸς ὄφις τριενται στ Ὁ ΜΉΔΆΩΙ 

95. Νίγειρα μητρόπολις. « «ον ον «Ἀ8 70 τξ γο΄ 
Οὐελλεγδέας. «οι ἐφον νιν ονς κη ζ᾽ τε 
Τάγαμα. «««- ΤΉΝ ΠΣ ΉΤΟ: Ζ (8 δ᾽ 
ΓΟ ΡΣ ..λ1 ἐς γο΄ 

δ. 28. ““πὸ δὲ μεσημβρίας τοῦ ποταμοῦ 
80 Θοῦπαι ἢ Θοῦππαι. ΠΡ ΠΩΣ ΝΟΣ γο΄ 
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Πούνση ἢ Ποῦνσα......««οος [ἢ δ 
Σαλούκη ἢ Σαλούκα .....«-- ΤΩΣ νου Σ 
Θαμονδάκανα (ὴ Θαμονδόκανα). .Ἀ7 ἐξ 

Δουδούμ (ἢ 4ουϑούμ) ΣΥΜΕΣ ἐπ έν τὸ λα τε 
ὃ. 29. Πάλιν περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς τοῦ Βαγράδα ὁ 

ποταμοῦ 
"ΣἸλίχη λας Δ κοῖς τ τρα οἷς [οϑ κὃ ὦ 
Βουϑουρὶς 1 ἢ Βούϑουρος. .«λὰ κὸὃ 
᾿ἀνοιγάϑ' ἢ ᾿Ανυγάϑ'..... ἘῸΝ ἢν οἷοι κὃ 
ΘΙ ΩΝ ΑΘΕΣΦΆΡΕΣ ὑπ ἈΡΜ ΡΌΣ ΟΥ τν λὸ κβ 1ο 
Συικαϑόριον. . ««- πε τον ΡΑΤΥΣ ουδὰ Ἀγ 
πζαινον (ἡ Καιμαλ.. «οὐνννως: λ κα 

δ. 80. Περὶ δὲ τὰς ἀρχὰς τοῦ Κινύφου πο- 
ταμοῦ 

χέλονδο . . «φτ νος δ ἀρ ὦ τ τμο τ Ὁ μ κὃὸ Φ κα 
Οὐάνιος (ἡ Οὐανίας) ...«-«-- μα χβ γο 
ΞΡ ΕΝ ΑΝ Ο ἡ οὐ νς - μγ Ἄγ 
Ἰ Οττε ἣν, ταν το δε σις, ον δ ραν μον τα τ σὴν 19 κα 
Πρεθει ΠΟ ἐπῶν ς ὁτος "κα, τὰ χγ 
ΓΤαράμη μητρόπολις... ««- ἘΞΩΣ χὰ 30 
Θουμελεϑα τ το ον ξῶς ἘΈΕ ϑ 

δ. 81. ὑπὸ δὲ τὸν Γεῖρα ποταμὸν 
Γείρα μητρόπολις ἀλολ λῦ Ὁ τρρολούοῦςς ἃς [ἢ 

δ. 32. καὶ πρὸς αὐτῷ ἀπὶ ἐν ον 

Θυκιμάϑ' (ἢ Οὐκιμάϑὴ. . .«1η "8: γο 58 
ΤΕ Ξε Βεῖν ον ον πκον μος. 19: ιϑ' 
εκ δια τ ἐς τιον ἀν ον ξος σι θις αρέγδις μ ἐξ 
ἐξοχεθεῖις τ σδλς τς τς οἱ λο ρνν μλον ψδγν ἀρὶ τῶ 

Τουχρούμουδα .«««« «ον νονομα ὦ ἐδ 
Θοῦππα (ἢ Θοῦσπαλ). .. «.««- «7 ιζ γο 80 

ῬΤΟΙ,.. 6ἙἘΟ6Β. [. 5 
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ἘΠ ΔΝ ΝΠ Π μδ,Ζ ἴη 
ΠΡού βού η δ: ἀενον τον τατος ἀχτα μς ϑ' 
“Ἰυγξαμ . Ἰλϑε, ξϑρορύκα ον ἘΜΘΝ ΝᾺ μη ΖΦ. κχγο.. 

ω ἢ  εο ΄, , ᾿ ΝΕ 
ἐγ Ὁ 89, ἡγῆσοι δὲ τῇ Διβύυῃ παράκεινται, ἐν μὲν 

5. τῷ δυτικῷ ὠκεανῷ, 
ΡΥ ΜΕΘ ΟΝ τὰ Ε ΧΒ γ΄ 
Ἥρας [Πλίου] ἡ καὶ Αὐτολάλα 

γησονι ξυνὴν πκχον, που τ σύ δ ύθον Ἢ "7 ἄγ᾽ 

δ. 84. (5) καὶ αἵ τῶν Μακάρων νῆσοι ἕξ τὸ; 
ιο ἀριϑμὸν αἵδε᾽ 

ποσσετὸς νησιοδι, ενοννιονενος θ ἐς 

“Πρας νῆσος .«-....- ολτγ ΝΉΡΣ ιε δ΄ 
“Πλουϊτάλα νῆσος... - --- ἐν ὁ 96 ιὃ δ΄ 
Κασπεί(ι)ρία νῆσος ..«......0 ιβ Σ 

προ, ἈΠΌ ΓΟ ΘΥΣ Ψη  ΘΕδρτε τς «νον τνενο  ξν τ τὸ α τα 
Πιντου(α)ρία ἢ Κεντουρία νῆσος ο ι: ζ. 

Κεφ. ζ΄. 

«“ἰϑιοπίας τῆς ὑπὸ Αἴγυπτον ϑέσις. 

[2 φρικῆς πίναξ δ'.] 

50 δ. 1. Ἢ ὑπὸ «ἴγυπτον «ἰϑιοπία περιορίζεται, 
ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῇ ἐκτεϑειμένῃ τῆς «Διβύης καὶ 41- 
γύπτου πλευρᾷ" 

δ. 2. ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ τῆς ἐντὸς «Διβύης μέ- 
θδι, κατὰ τὸν ἐκτεϑειμένον διὰ “αφ(δώνεως μεσημ- 
βρινὸν. μέχρι τοῦ νοτίου τῆς Λιβύης πέρατος, ὃ ἐπέ- 
χει οίους .. «τὰς ννον ἐν κἰππερθι δὲ μύτον ΠΝ Ὶ- 
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δ. 8. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἀπὸ τούτου τοῦ 
πέρατος γραμμῇ παρὰ τὴν λοιπὴν τὴν ἐντὸς Α4ἰϑιο- 

πίαν μέχρι τοῦ “Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου, 
ΘΕ ΥΡΕ ΠΣ ΡΤ 07 Ζγνότουηγιβ' 

δ. 4. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ τε λοιπῷ μέρει 
τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου, καὶ τῇ ἔφεξης Ἐρυϑρᾷ ϑα- 
λάσσῃ; καὶ τῷ βαρβαρικῷ πελάγει τῷ μέχρι τοῦ 
:Ῥαπτοῦ ἀκρωτηρίου, κατὰ περιγραφὴν τῆς παραλίου 
τοιαύτην" 

ὃ. ὅ. Μετὰ τὸ Βαξιον ἃ ἄχρον, ὃ εἴρηται, 
ΣΟ ΡΟ τον ΦΟΟΣ - τ Ὁ τως ὑς ξε χβΖ 

ΡΟ πη σι δ, τορι τοεν ἡ τ ἘΞ χβ 

Τηγημεῖον ἄκρον ον. «νος ἐς ἔξ ς΄ κα Ζ 
ΤΩ Δ αὐ Αι ας ον πϑδήραλεν ὐβέτραν ται κα γ' 

ῬΧΟΌΝ λ μηννεν τνρρτ ον τις Ὁ ΣΟ κα ς΄ 

Διοσκόρων λιμήν .««« «ὦ. ὦν. ἐξ κα 
Δήμητρος σκοπιὰς (ἢ σκοπιὰς) 

ἄκρα Φ420Ὁ9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 δ΄ Φ'΄ 'α΄΄.' Φὶ, Θῖ. οὺ α . δ8 γ΄ γι δ΄ 

δ ἢ ᾿ἀσπὶρ θα. «τὺ ξεῖν ἐἢ. δὴ 
Διογένους ἄκρον .. ««««....{0Ἐ8 γο υϑ' γο΄ 
Σατύρου δοδ οτος φὐὴς το δυο δ 

Μονοδάκτυλον ὄρος. «..«.««.«.««ἔε ἡ Ζ 

ἀπ ΘΟν ΟΘδΣ οἶς - ολ ιν τὰ ἐὼν αν ὙΞΕΙ ΧΟ 
Θεῶν σωτήρων λιμήν ....«.«.««.«-«ξεξ, ιζξ 
Εὐαγγέλων λιμὴν «.««νν Ὁ νον «ξδ Ζδ' ιζ 

δ. 7. Πτολεμαΐς Θηρῶν ... -ἕς ιξ χιβ 
Σεβαστικὸν ἢ Τρ βοστομον δ! στόμαξε Φ ις- 
Μέγας αἰγιαλός. ἜΜ ες: «ὃς ιὃ δ΄ 

Δωμὸς Ἔρωτος ἄκρον... ««-- ΠΣ αν ες, 
52 
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Κολοβὸν (ἢ «Κολοβῶν) ὅρος, 
ἀχδθο τις ρα, τς Ὀσρ  ν. ὙΠῸ ἩΘΉΝΣ ζῃ  γο 

δ.8. Καὶἐν τῷ ̓ Αδουλικῷ κόλπῳ, 
Σαβὰτ () Σάββατα) πολι “ἰτπσ ξη ιβ Ζ 
Ὀρεινὴ Χερσόνησος ἐπε ον ΣΝ Ὁ ΚΤ ξη ιβ σ΄ 

ἰδουλὶς, ἡ, δούλην. ὁ νον νον ως ξ ια 7γο΄ 
Κρούου ἀκρωτήριον ..- «-- ..«ξη ια γο΄ 

᾿ΑἈντιόχου λιμήν ἀὐρρεν ερεὐμϑς Το Τα Ὁ τους οβ ει δ᾽ 
Μανδαῖΐϑ' ἢ Μανδαὴϑ' κώμη. ..Ὁ07 ἐδ δυθχα 
ἘΣ τ νη δὰ τὴς Στ ἀρὰς δ δι 0.γ δ ὁ ὙὉ 

δ. 9. μετὰ τὰ στενὰ ἐν τῇ ̓Ευυϑρᾷ ϑαλά ἰασσῇ; 
“4ήρη (ἢ 4εἰφη) πόλις ἐν ἄχρᾳ. .ο ΖΦ ιὰ 

ὃ. 10. Εἶτα ἐν τῷ ̓ Αβωλίῃ ἢ “Αὐαλίτῃ κόλπῳ, 
᾿βαλίτης ἢ Αὐυαλίτης ἐμπόριον." οὗ 7 β 

ἹΠαλαὼ (ἢ ΜΜαλεως) ἐμπόριον - .οἤ ς- ὦ 

ἹΜούνδου (ἢ Μόνδου) ἐμπόριον . οἢ ξ 

(Ὁ ̓ηόσυλον ἄκρον καὶ ἐμπόριον οϑ ΞΘ 
: Κοβὴ ἐμπόριον ρει ας τὸ τ τ ῆ 
Ἔλέφας ρος ἘδΩΤ ΜΗν ἐτ τρ Τ Ν ας τ τον πα δ 

᾿Αχχκάναι (ἢ “Ἱκάνναι) ἐμπόριον. .πβ ξ 
“ἀρώματα ἄκρον καὶ ἐμπόριον. .πΚ ξ' 

δ. 11. ἐν δὲ τῷ Βαρβαρικῷ κόλπῳ, 
ΤΙανῶν κώμη ὅσ. 8.ὁ Ὁ. 618 ὁ του σ' Π 

᾿Ὁπωνη ἐμπόριον « - «τ {δ ον: πᾶ ὃ δ΄ 
Ζίγγις (ἢ Ζήγγισα) ἄκρα ..... πα γ 

Φαλαγγὶς Π ΠΟ. ἘΣ ΤΡ Κ τ Σ Τ την σπ' γξ 

“Απόχοπον ἢ «πόχοπα.... « - « « «09: 7 

Νότου κέρας ἄκρον ..«.«..Ὁ οϑ' βόρ.α 

χιχθὸς αἰχιαλόξ, νον ει ας οἡ νότ. ἃ 

ἡχέγας αἰγεαλόξ᾽ «τ το ἜΘΕΙ ος γότ. β 



ΔΑΈΤΗ. ΑΕ 6. ΡΒΟΡ. 277 

᾿Εσσινὰ ἐμπόριον... ««ὐὐνν «07 Ζ νοτ, αὶ Ζ 
Σαραπίωνος (ἢ Σεραπίωνος) ὃρ- 

μος παὸ ἄκρα «σεν σους κὸν φυρδιγότε, Ὁ 

Τονίκη ἢ ἐμπόριον... «.οὐο ον .Ὁ7 γότ. ὃ δ᾽" 
δ. 12 “Ῥαπτοῦ ποταμοῦ ἐχβολαί οβ ΖΦ γότ. ξ 6 

“Ῥαπτὰ μητρόπολις τῆς Βαρβαρίας μιπρὸν ἄποϑεν 
ϑαλάσσης - «-τὐνννν νι κδ στε νθα γότ. ζ 

“Ῥαπτὸν ἄκρον “««-.«««ὐὖὖν. .07 ἔγνότ: η γιβ' 

δ. 19. τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ ἹΝείλου τὸ μετὰ τὸν 
μείζονα καταῤῥάχτην γφαφήσεται διὰ τῶν προσεχῶν τὸ 
αὐτῷ κωμῶν, ὧν αἵ ϑέσεις ἔχουσιν οὕτως" 

δ. 14. Μετὰ τὸν Ψελκιν Ω ψψέλκη») καὶ τὸν 
μέγαν καταῤῥάκτην, οὗ ἢ ϑέσις ἐπέ- 

ον αν τὰς ΨΖ κβ 27 
δ. 15. ἀπὸ μὲν δυσμῶν τ τοῦ ποταμοῦ κεῖνται 15 

χῶμαι αἵδε: 
ΤΑ ΧΙ ΤΙ 1. ΤΆΛΑΣ, 1 ἘΤΕΔΣ ΡΣ ἘΣ ΑΥ̓ΤΟ ΥΞ Ὁ κβ 
οι ἢ, ΒΟ, τος τς έτδις κα γο΄ 
ΙΔ ΤΣ Εν ΟΣ ΣΝ Δ Ξ τ το κα Ζιβ 
Φϑοὺρ () Φϑοῦρι) . . « «««ος «ζα δ΄ κα γ' 90 

Μη, τητος πε ξα κ γο 

πε θές παοο τὸ πο σου δυαες 5 δ΄ 

δ. 16. ᾿4βουχκὶς () ̓ Αβουνκίς) ν»ϑ' Ζ 5 
Καμβύσου ταμιεῖα... « «οὐ. ο .»' τη Ζ 
ἘΠΕ ΘΔ ΡΤ ν ΠῚ ΓΚ ὙΠ. ζη 25 

δ. 17. Σαταχϑαι(ὴ Σατάχϑα) ἔξ Ζ τῆ 
ΠΟ ΟΘΔΝ. πε, γϑῖς ἐπονοθι ἸΣ Δ Δ ΕΞ ΓΟ ΟΕ τη γο΄ 
κε (ἡ ὐαχέδν ίσως πὶ ἐθο: Ἐθ ι9. Ζ 

Ταϑίς.....νὐὐν νιν κεν τ νον νξα ἼΞ. 

δ. 18. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ κῶμαι αἵδε" 30 
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Πνούψ.- « «τ τνον δον ταῦτα δ υῆπε δ χβ 
Βεριϑὶς ἢ Βερηϑὶς «««οοος. «ξβ κα Ζ 
Τερβώ . «ἰ τοῖν... ἘΡΥΕΝ ΕΙΣ ἐπ ΕΝ} 7 [χα 

Πατέτα ἢ Παάταιτα .. .««.«««.««ἔα γο κα ὦ 

᾿ς ποντιροὶξ, ἢ Ἡοντηρίσι, τ: ρεγοίοιςῖς διξσλεραῦ, ὅς 
δ. 19. πρίμις ἢ Πρῆμις μιχρὰ ἕ ι9 ὦ 

᾿ἀρβἰαγβίονης ἀρβους, τις ως ςς ἘΦ φηρῦ 
Ἰγάπατα (ἢ Ναγγατα). .- « «.«« «ἔ) - δ΄ 
ἘΣ ΚΘ) Ἐν νυ ζος Ἐν ζοι. ἀθῆνις ἀξ ιϑ.2 

10, ψῶΣιὐδα χη εν γο Ὁ φλον εἰρνξλτον τες ἐν “η--Ζ, 
Ὀρβαδάρου..... «νον ν νειν ν ἐδθ γο΄ τη 
Πρίμις ἢ Πρῆμις μεγάλη ἀεί ΠΕΡ ἐζ. 

(Ὁ [κεφ. η. 

Μεροῆης γήσου ϑἕσι ς. 
1ὅ ἡ“ φρικῆς πίναξ δ'.]} 

δ. 20. ᾿Εντεῦϑεν γησοποιεῖται ῇ ΜΙερόη χώρα, 
ὑπό τὲ τοῦ Νείλου ποταμοῦ ἀπὸ δυσμῶν ὁ ὄντος αὖὐ- 
τῆς, καὶ ὑπὸ τοῦ ᾿Ασταβύρα ποταμοῦ ἀπ ἀνατολῶν 
ὄντος, ἐν ἧ εἰσι πόλεις αἵδε᾿ 

50 δέ 31. ἥγερύηϊςτελο τυ ας ΟΣ δὲ ΝΞ γι 
ἘΣ θλ η Ἐν Ὁ τελ τες τοο τορος ἐξ 0, ὑπ Ὁ 
᾿Ἐσὴρ (ἢ Ἔσηρ). ἘΚ το - Ὁ μμρρο[γως 
Δαρὼν ἢ “ὥρων μῆς ἘΣ ΝΕΡ, 8 τ: 

ὃ. 22. εἴτα ἢ συναφῆ᾽ τοῦ Ἰνείλου ποταμοῦ καὶ 

“5 τοῦ Αστάποδος ποταμοῦ,οὗ ἡ ϑέσις ξα ιβ 

εἶτα ἢ συναφὴ τοῦ Ασταβόρα ποταμοῦ καὶ τοῦ 
Ψ -- -- 

στοόποδος.ν δ σέσος αὐ ΣρΣ ἀπ: 
π᾿ 2 - --- ᾿, 

δ. 28. εἶτα καϑ΄ ὃ ἑνοῦται ὃ Νεῖλος ποταμὸς 

Α ἄπ. Οαριτ5 ΥΠΠ. Τηβονιρέϊο Βογέϊο οὐ οοάϊοὶ (0151. 46- 
Βδίμτ, ΠΟπηΪ5ι δε δδ 22. 54. μβϑυζηθη5. 
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ἀπὸ τῶν ῥεόντων ποταμῶν ἐκ τῶν ὑποκειμένων δύο 
Δ ΕΙΡΑΥΧΡ ἜΘΗ Σ, οὐς τον Ὁ οὐ, 5 βόρειον θ 

δ.264. Τῶνλιμνῶν ἢ δυσμικωτέρα γξ γότου ς 
ἢ ἀνατολικωτέρα τῶν λιμνῶν -. .«ξβξ νότου ζ 

ἡ Κολόη λίμνη, ἐξ ἧς ὃ ̓ ἀστάπους 

ποταμὸς ἀεὶ. - .: Ὁ ἐτοῖν τος ἢ νέον ἔθεον, ἰσηξεθοιόν 
δ. 25. καὶ ἀποϑεν μὲν τοῦ ποταμοῦ εἰσι μεσό- 

7ειοι πόλεις, 

ἥ τε -Τυξούμη, ἐν ἡ βασίλειον, . . ἕξ Ζ (α 
καὶ ἡ ΚΚολόη πόλις. .«««ονΌ. «ξβ βόρειον ὃ δ΄ 
καὶ ἢ Μάστη πόλις .«...«.-.««ἔξ νότου ὃ δ'- 

δ. 26. ὁρη δὲ ὀνομάζεται ἐν τῇ χώρᾳ, ἀπὸ δυ- 
σμὼν τοῦ ἹΝείλου ποταμοῦ παρήκοντα δι΄ ὅλου τοῦ 
Ἱγείλου τὰ κοινῶς ἡὐλούμοα Αἰιϑιοπικὰ ὑρή, 

δ Θ ἔστ ΜΕΝ ρα οὐνος ΠΕ 7 
Ἐπ ΘΑ αν ασίενοι ῃ 
ἀπὸ ἀνατολῶν δὲ τοῦ Ἱείλου, τό; τε καλούμενον 

Ι ἄρβατον (ὴ Γάρβατα) ὅρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει 
ρα δ εν πα ΤΕΤΣ ἀκα τα ξεν 4: Ὲ τ ἘΞ 

καὶ δ᾽ Ἐλέφας ὄρος «νον ον νοἤ ες 

παρὰ δὲ τὰς λίμνας τά τε καλούμενα Πύλαια (Ἶ 

Πύλαὴ ὁ ὅρη. Προ ἐχοα πδ ον μὲς πδολπες ἘΣ ἰσημερινὸν 

καὶ ἢ Μᾶάστη τὸ ὅρος -...«-- «ξῆ γότου 8 
δ. 27. Καλεῖται δὲ καϑόλου ἢ μὲν παρὰ τὸν 

᾿Αραβικὸν καὶ τὸν Αὐαλίτην (ὴ ̓ Αβαλίτην) κόλπον πα- 
θάλιος χώρα Τρωγλοδυτικὴ μέχρι τοῦ ᾿Ελέφαντος 
ὅρους, 

ἐν Ἴ οἵτε ἀδουλῖται, 

καὶ οἵ ἀναλῖται (ἢ ̓ Αβαλῖται) παρὰ τοὺς ὅμω- 
γύμους κόλπους. 

1ὅ 

20 

25 
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Δόσυλοι δὲ ὑπὲρ τὸ ὁμώνυμον ἄκρον καὶ ἐμ- 
πόριον. 

δ. 28. Ἧ δ᾽ ἐντεῦϑεν μέχοι τοῦ ἹΡαπτοῦ ἀκρω- 
τηρίου παράλιος πᾶσα, -Βαρβαρία μὲν ἡ παράλιος, 

85. Αζανία δὲ ἢ ἐνδοτέρω, ἐν ἢ πλεῖστοι ἐλέφαντες. Κατὰ 

μέρος δὲ κατέχουσι, τὴν μὲν ἀπ᾽ ἀνατολῶν τοῦ ποτα-. 
μοῦ τῆς χώρας μετὰ τὸ Βαζιον ἃ ἄκρον, 

ὃ ἐπέχει μοέρας ἀδύν ἐπασϑε  ζου υς ΠΡ ΣΕ κβρ 
Κολοβοὶ (ἡἣ Κόλβοὺ, : 

1 μεϑ' οὗς πρὸς μεσημβοίαν Τ' α βίην οἱ. 
δ. 29. εἶτα Σιρτιβεῖς () Συρτιβεῖς), 

μεϑ' οὺς ̓ Αττιροι ἢ Απιροί, 

(ἢ) εἶτα Βαβυλλήνιοι ἢ Βαβυλλίνιου, 
καὶ ἹΡιξοφάγοι; 

τις μεϑ᾽ οὗς οἱ Αὐξουμῖται, ὧν 
ϑέσις  οϑΝ ΑΜ ν ὑεῖς Ὁ ὙΤᾺ ἐν δ᾽ Δ ΕΥ͂ΘΙΣ ἕξ ιῶ 

εἶτα Σ αβ ορ(δὃ ατ (ἢ Σοβορίδεῷ), 
ὃ. 80. εἶτα Πολῖβαι, . 

καὶ Μεγάβραδοιἢ Μεγάβαρδοι, 
5 καὶ οῦβαι, δυσμικώτεροι τῶν «Αὐαλιτῶν" 

δ. 81. εἶτα ὑπὸ τοὺς Μολίβας Βλέμμυες, 
ὧφ οὺς 4ηδάκαι (ἢ Διδα(σ)καὺ. 
καὶ μεταξὺ τοῦ ᾿Αστάποδος ποταμοῦ καὶ τοῦ Γαρ- 

βάτου ὄρους Πεχῖνοι; 

25 ὧν δυσμικώτεροι Στρουϑοφάγοι Αὐἰϑέοπες" 
μεσημβοινώτεροι δὲ τοῦ ὄρους Κατᾶδραι, 
καὶ Σμυρνοφόρος χώρα, φϑάνουσα μέχρι τῆς 

Κολόης λίμνης" 

μεϑ' ἣν οἵ Μαστῖται μέχρι τῶν τοῦ ἹΝείλου 
80 λιμγῶν. 
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ὃ. 32. Τὴν δὲ ἀπὸ δυσμῶν τούτου τοῦ τμήμα- 
τος τοῦ Ἱνείλου ποταμοῦ χώραν κατέχουσι μετὰ τὸν 
καταῤῥάκτην τὸν μέγαν οἵ τηνΤριακοντάσχοινον 
κπατανεμόμενοι μεταξὺ τῶν Αἰϑιοπικῶν ὀρῶν καὶ 
τοῦ Ιγείλου ποταμοῦ" 

ὃ. 38. μεϑ' οὕς ὁμοίως πρὸς μεσημβρίαν Εὐω- 
νυμῖται" 

εἶτα ἦ μέση Αϊϑιοπία, 
καὶ οἵ Σεβ ρἷδαι. 

δ. 84. Καταλαμβάνει δὲ ταῦτα τὰ ἔϑνη καὶ τὴν 
ἹΜερόην νῆσον, μεϑ᾽ ἃ ὑπόκεινται Τ' ἄπαχοι. 

ὧφ οὖς Πτοεμφανεῖς, 
ὑφ οὺς Καδοῦποι, 
μεϑ' οὕς οἱ Ἐλεφαντοφάγοι Αἰϑίοπες, 
ὑφ οὖς Πεσενδάραι, καὶ ὑπὲρ τὰς λίμνας ἢ 

Κινναμοφόρος χώρα" 
μεταξὺ δὲ τοῦ Νείλου καὶ τοῦ" Ἡστάποδος ποταμοῦ 

πρὸς μὲν τῇ Μερόῃ νήσῳ, Μεμνονεῖς ἢ Μέμνονες, 

μεσημβφινώτεροι δὲ Σάπαιοι 6] “4παιοι)" 

δ. 85. τὰ δὲ λοιπὰ τῆς χώρας, δυσμικώτερα δὲ 

τῶν Αἰϑιοπικῶν ὀρέων, κατέχουσι, μετὰ μὲν τὴν δίαμ- 
μον χαὶ ἄβροχον χώραν, οἷ κατὰ τὴν ἀζανΐαν (ἢ 
Φαζακανὴ) καὶ τὴν Βακαλῖτιν. 

εἶτα Σχκηνῖται 

καὶ Τραῖᾶται (ἢ Τραλλεῖται ἢ Τραλλῆταῦ 
μεϑ' οὔς τὸ τῶν αράδων ἔϑνος" 
εἶτα ᾿Ορειπαῖοι (]) οἵ Ῥυπαῖοιδ ϑηρευταΐ" 

μεϑ' οὐς οἵ ΙΤυγβηνΟ)ῖται Αἰϑίοπες. 
δ. 86. Ἰνῆσοι δὲ εἰσι παρὰ τὴν ὑπ Αἴγυπτον 

ἰϑιοπίαν αἵδε: ἐν μὲν τῷ “ΔΑραβίῳ κόλπῳ, 

10 

15 
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᾿Αστάρτη (ἢ ̓ Αστάρτης) νῆσος. . ἕξ κβ ς΄ 
Βωμὸς ᾿ϑηνᾶς νῆσος «..«.«.--«ἔξ 2 κας 

Γυψῖτις (Ὶ Γυϑίτης) νῆσος . .. -ξξ ἐϑ' γο΄ 
Γομαδαίων (ἢ Γομαδέων») νῆσοι 

τὰ δύ ὁ ϑύνον ἐπὸοἀπο νον τῆς ξεν ἐν Ὁ 

Τύρωνος γῆσος. «..««««οὐ νος «ἕξ ιῆ 

δ. 87. Κατάϑραι αἵ καὶ Χε- 
λωνέτιδες νῆσοι δύο τὸν ἀριϑμόν . .ξη [ἢ 

Θρισίτιδες ἢ Ορισίτιδες γῆσοι 

τὸ δίο. ..ςκ{.0εο Φόοροοοφοοοοοοοοο ἀλλι  Ξ ΑΖ ἐς ἢ 

ΩΣ Ι 

Μάγων (ἢ Μάγγων) νῆσος... «ξὴ δ΄ ὃς 
“Δαφνίνη νῆσος ....«.«οτὐν νι ξη ΖΦ τ6γ' 
3 - - «-- 

““κανϑίνη νῆσος «.««««οὐὖἰς ἕξη ΖΦ τ 

ΜΙῈαχαρία ψῆσος τον τευ νξῆς Ζο συ 
15... ᾿ε Θρνεὼν νὴηαοφ.χῦ τος αὐρον τ ϑ ιὃ 

δ. 38. (ἢ Δάκχου καὶ ᾿Αἅν»τι- 
βάχουον: “οὐ οστυσοδίτος ὅθ ΚΟ ΒΕΥΣ σύ τ δ 

ἀτοαν δ ἢ σοδίνεεχονο ἘΝ, κοτε ἕξη γο ιβ 

Διοδώρου νῆσος - ««««.....0 ιβ 2 
26... δ Ιοιδορημησοξο « τϑλους, πῶς σὐσέσλις Ο ια ΖΦ. 

δ. 39. Ἔν δὲ τῷ Αὐαλίτῃ κόλπῳ ἐστὲ 
ἹΙόνδου (1) Μούνδου) νῆσος .. . οἵ ῃ 2 

ὃ. 40. Μετὰ δὲ τὰ ᾿ἀρώματα νῆσοι αἵδε" 
᾿Αμ(ε)ίκου ἢ ̓Αμείβου νῆσος... πᾶ ὃ 

“25. Μηνὰν ἢ Μηνὰ γτῆσοι δύο ... «πὸ βε 
ΙΓ γὰ ’ - ταν ἱπατ 

ἱΜυρίχη (ἡ ἱΜυρσιακὴ) νῆσος. . .πὲε Φ α 
. ᾽ ὩΣ 13 3 - - 4 [4 δ. 41. Τὸ δὲ ἀπ ἀνατολῶν τῶν νήσων τούτῶν 

᾽ ες , Ὁ. εἴ. - τ ΄ 
πέλαγος ἵππαδος (ὴ [ππαλονὴ καλεῖται, ᾧ συνάπτει, 
Ἐν ΤΕΣ - τ ; ῃ Ξ' Ὁ ἂπ ἀνατολῶν τὸ Ινδικον πέλαγος μέχρις ἀνατολῶν. 
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4 γ 

Κεφ. [9.. η. 
3 Α ᾽ 

Τῆς ἑντὸος «Αἰϑιοπίας θέσις. 

[2 φρυκῆς πίναξ δ᾽]. 

δ. 1. Ἢ δὲ ὑποκειμένη ταύτῃ τῇ χώρᾳ καὶ τῇ 
ὅλῃ «Διβύῃ Αἰϑιοπία περιορίζεται, ἀπὸ μὲν ἄρχτων 
ταῖς ἐχτεϑειμέναις μεσημβριγαῖς γραμμαῖς τῶν εἰρη- 
μένων χωρῶν, διηκούσαις τε ἀπὸ τοῦ “Μεγάλου κόλπου 
τὴς ἐχτὸς ϑαλάσσης, μέχρι τοῦ εἰρημένου ῬΡαπτοῦ 
ἀκρωτηρίου, 9 ἐπέχει μοίρας Ἐ᾿τπτΣ ΤΟΥΣ ἐγ νότου ἡγιβ 

καὶ ἔτι τῷ κατὰ τὸν Π]έγαν κόλπον μέρει τοῦ δυτι- 
- 2 ΩΣ 

κοῦ ὠκεανοῦ, 
ἌΝ ᾿ [ Ἃ ᾿ 3 ’ - 

ἀπὸ δὲ δυσμῶν καὶ μεσημβρίας ἀγνώστῳ γῆ», 
ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἀπὸ τοῦ ἹΡαπτοῦ ἀχρωτη- 

- ’ . “ο6Ἢ΄ ᾿ς 

ρίου Βαρβαρικῷ κολπῳ, ὃς καλεῖται (Βα)τραχεία ϑα- 
ι , ᾿ Ὁ ’ 3 

λασσα διὰ τὰ βραχη, μέχρι τοῦ Πρασου ἀκρωτηρίου, 
καὶ τῇ ἐντεῦϑεν ἃ γνώστῳ γῆ. 

ὃ. 2. Τὸ δὲ Πράσον τὸ ἀκρωτήριον ἐπέχει ̓μοί- 
ρας Οὐ ον ο ὦ ἢ ν᾽. ΨΥ σον οὐ αν ο πο οϑο «71 γότου ἐξ Ζ 

τ' , - τ 
ᾧ παραχξιται ἀπὸ ϑερινῶν ἀνατολῶν γῆσος, ἢ 

ὄνομα ἹΜενουϑιὰς, ἢ ἧς ϑέσις ἐνννπδ γοότου ιβ ΡΩ 

δ. 3. Τοῦτον μὲν οὖν τὸν κόλπον περιοικοῦσιν 

Αἰϑίοπες ἄνϑρ ὥποφ. ἄγοι, ὧν ἀπὸ δυσμῶν διή- 
κει τὸ πῆς Σελήνης ὅρος, ἀφ᾽ οὗ ὑποδέχονται τὰς χιό- 
γας αἵ τοῦ Ἱγείλου λίμναι, καὶ ἐπέχει μοίρας τὰ πέ- 

- "-Ὁ- Ἷ; 2 Ξ-- ( πππ » 

ρατα τοῦ τῆς Σελήνης ὄρους ...«.«.γξ γότου ιβ Ζ 
Ἁ ἀπε ἰή ἘΨ » 

ΟΣ ΡΘΕ προ δ ΡΆΞ ἀρ ὐαῖ Μη 36 
᾿ς Γ ῳ . »Ε φγὺς [4 5 ᾿ 

εἰσὶ δὲ ὑπὲρ αὐτὸ Ῥαψιοι Αἰϑίοπες" 

10 

15 

20 

29 
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τὸν δὲ Μέγαν κόλστον τὸν πρὸς τῷ δυτιρῷ ὠκεανῷ, 
ἰχϑυοφάγοι Αὐἰϑίοπες, 

καὶ ὲ μεσημβρινώτεροι μὲν τούτων μέχρι τῆς ἀγγώ- 
στου γῆς οἵ κοινῶς καλούμενοι ἑ ἑσπέριοι Αὐἰϑίοπες, 

ἀνατολικώτεροι δὲ 4ϑάκαι Αἰϑίοπες. 
δ. 4, Ἔτι δὲ πρὸς ἀνατολὰς, παρὰ μὲν ὅλην. 

τὴν «Αιβύην, χώρα πολλὴ «Αἰθιόπων, ἐν ἣ ἐλέφαντες 
λευκοὶ ἘΠῚ γίνονται, καὶ δινοκέρωτες. καὶ τίγριδες. 

δ. 5. (Ὁ ἱιαρὰ δὲ τὴν ἄγνωστον γῆν͵ χώρα Αἰϑιό- 
10 πῶν ἐπιπλεῖστον διήκουσα, ἥτις καλεῖται 47 ἰσυ μβο α' 

29 

80 

ἔχει δὲ ἢ χώρα ὄρη, ἄλλα τὸ πολλὰ καὶ μεγάλα ἀνώ- 
γυμα τὰ πολλὰ ἕως τῆς ἀγνώστου γῆς" 

δ. 6. τὰ δὲ εἰς γνῶσιν διήκοντα τάδε. 
Ἅαῖχις ὦ ὅρος, οὗ τὸ μέσον . . « .« «ἴδ γότου ἄ] η γιβ' 

Ἴον ὅρος, οὗ τὸ μέσον δῦ ἐπ Κα »ότου Ἷ η γιβ 
Ζυφᾶ ἢ Ζίφαρ ὄρος, οὗ τὸ μέσον κ8 γότου ἡ γιβ 
ἸΙνέσχι (ἢ Μέσχη) ὅρος, οὗ τὸ ᾿ 

μεσ ον. νπτ8}- ς τὐργονοις Εἰς δ νον ονίοις κυ ἡ ϑοζαὺῦ ἐν 
Βάρδιτον ὦ ὅρος, οὗ τὸ μέσον .. «με νότου ς 
Σελήνης ῦρος,. τρτὸ δ ἐς ψοτθυ σας 5 διότοῦ 49. Ὁ 

χολ ππξν πὰ πε με μώκος δε ψότους 16 15: 
δ. 7. “πὸ νότου τῆς οἰκουμένης ἕως τοῦ νοτίου 

πόλου ἀγγωστοι μοῖραν .«. ««-«.«07 Ζιβ' 
5), .λαυ μοῖραν: τος δι νῶν πὸ, κοδ 
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